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SAMBUTAN KETUA DPR RI 

PADA ACARA 
PENGUCAPAN SUMPAH ANGGOTA DPR RI 

PENGGANTI ANTAR WAKTU 
 

Kamis, 29 Desember 2011 
 

 
Yang kami hormati,  

� Saudara Wakil Ketua DPR RI; 

� Saudara-saudara Pimpinan Fraksi DPR RI; 

� Saudara Anggota DPR RI, yang baru saja mengucapkan 

sumpah; 

� Saudara Sekjen beserta jajarannya; 

� Para undangan dan hadirin sekalian; 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Mengawali sambutan saya ini, marilah terlebih dahulu, kita 

mempersembahkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Esa, atas Ridho dan Hidayah-Nya, kita dikaruniai kesehatan yang baik, 

berada di tempat ini untuk menghadiri acara pengucapan sumpah 

Anggota DPR Pengganti Antar Waktu yang telah berlangsung dengan 

tertib, lancar dan khidmat.  
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Hadirin yang saya hormati, 

Sesuai dengan keputusan Presiden RI sebagaimana yang telah 

dibacakan tadi, kita telah menyaksikan pengucapan sumpah dua Anggota 

DPR Pengganti Antar Waktu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 

yaitu: 

1. H.R. Erwin Moeslimin Singajuru, SH, dari Daerah Pemilihan Sumatera 

Selatan II, menggantikan H. Dudhie Makmun Murod, MBA; 

2. Sayed Muhammad Muliady, SH., dari Daerah Pemilihan Jawa Timur V, 

menggantikan Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, SH. MH.; 

 

Atas dilantiknya Saudara-saudara pada hari ini, saya atas nama 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mengucapkan 

”Selamat Bertugas di DPR RI”. Dilantiknya saudara-saudara sebagai 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, adalah 

bertepatan pada saat DPR sedang memasuki Masa Reses Persidangan II 

tahun 2011-2012. 

Sebagai anggota Dewan yang baru, saudara akan ditempatkan 

oleh Fraksi saudara di Alat Kelengkapan DPR. Oleh karena itu, Saudara 

perlu segera menyesuaikan diri, mempelajari Tata-Tertib DPR-RI berikut 

Kode Etiknya, yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas 

sebagai Anggota Dewan. Saudara juga diharuskan mendalami Undang-

Undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD), dan mempelajari berbagai 

Perundang-undangan yang lain, yang terkait dengan penempatan 

saudara di dalam Alat Kelengkapan DPR. 
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Hadirin yang terhormat, 

Masa Reses Persidangan II ini telah dimulai sejak 17 Desember 

2011 dan akan berlangsung sampai tanggal 8 Januari 2012 mendatang. 

DPR akan memulai Masa Persidangan III 2011-2012 pada tanggal 9 

januari 2012 dengan tetap melaksanakan tiga fungsi utamanya, yaitu 

fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. 

Berkaitan dengan fungsi legislasi, Masa Sidang II 2011-2012 ada 

3 (tiga) RUU yang telah dapat diselesaikan. Untuk tahun 2012, Badan 

Legislasi melalui persetujuan paripurna telah menetapkan 64 (enampuluh 

empat) RUU sebagai prioritas, 16 (enambelas) diantaranya sudah dalam 

pembicaraan tingkat I, 5 (lima) siap memasuki pembahasan, sisanya 

adalah RUU usul inisiatif DPR dan dari Pemerintah yang sedang dalam 

proses penyusunan dan harmonisasi. 

Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR-RI menghadapi beberapa 

tantangan, antara lain: [1] bagaimana menghadirkan RUU yang secara 

optimal bisa menjawab kebutuhan masyarakat, [2] sempitnya waktu 

pembahasan RUU yang seringkali membutuhkan proses yang lebih 

panjang, maupun [3] tantangan nonteknis, yakni hambatan politis 

berupa adanya perbedaan pandangan terhadap suatu substansi dalam 

suatu RUU, baik antara pemerintah dengan DPR-RI maupun antarfraksi 

yang ada.  

Kedepan, DPR-RI berusaha meminimalkan hambatan-hambatan 

tersebut melalui berbagai komunikasi intensif dan keterbukaan yang 

dijalin dalam setiap pembahasan serta disiplin pembahasan dari semua 

anggota DPR yang terlibat dan Pemerintah. 
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Di bidang anggaran, Dewan terus memantau perkembangan 

ekonomi dan keuangan global, khususnya perkembangan sektor 

keuangan dan moneter di kawasan Eropa. Isu-isu mengenai lambatnya 

penyerapan anggaran negara tahun 2011, juga menjadi perhatian 

Dewan. Apabila lambatnya penyerapan anggaran terjadi pada pos 

Belanja Pembangunan (Belanja Modal), maka akan berpengaruh 

terhadap pembangunan proyek-proyek yang didanai APBN. 

Dalam konteks penganggaran, Dewan sudah menyetujui sistem 

penganggaran yang bersifat multi-years budget, khususnya dalam pos 

Belanja Pembangunan atau Belanja Modal. Dewan meminta kepada 

Pemerintah agar terus memperbaiki sistem penganggaran, termasuk 

sistem pembiayaan, serta mempercepat pelaksanaan pembangunan 

proyek dan kegiatan dalam pos Belanja Pembangunan (Belanja Modal) 

pada APBN Tahun Anggaran 2012, seperti proyek-proyek infrastruktur. 

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada Masa Persidangan 

II ini, telah disampaikan laporan tim-tim pengawas yang telah dibentuk 

oleh Dewan. Dua tim pengawas DPR, yaitu atas Tim Pengusutan Kasus 

Bank Century dan Tim Pengawas Pemerintahan Aceh dan Otonomi 

Khusus Papua, diperpanjang.  

 

Hadirin yang terhormat, 

 Masalah penegakan hukum memang terus manjadi perhatian 

utama DPR-RI. Pengaduan atas peristiwa kekerasan di Kecamatan 

Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan, di Sape, Bima, NTB dan 

berbagai kasus kekerasan lainnya menjadi keprihatinan kita bersama. 

“Tumpang tindih”  kepemilikan lahan dan perebutan lahan antara warga 
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dengan investor telah menjadi pemicu sengketa. Terhadap pengaduan 

ini, DPR-RI, khususnya  Komisi III telah melakukan tindak lanjut, 

mengunjungi lokasi, dan rencananya akan membentuk Panitia Kerja. 

 Kasus tindakan penghilangan hak atas tanah milik yang dilakukan 

berbagai pihak terhadap tanah milik warga, belakangan banyak terjadi. 

Kasus kekerasan di Mesuji maupun di Bima, adalah salah satu kasus yang 

bukan tidak mungkin akan diikuti oleh berbagai kasus lain jika kita tidak 

mengantisipasinya. Namun, kita semua berharap dengan disahkannya 

RUU tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan pada Masa Sidang 

II ini, dapat segera digunakan untuk menyelesaikan berbagai kasus yang 

ada. kita berharap, UU ini dapat segera membantu menyelesaikan 

berbagai kasus kepemilikan lahan yang terjadi di berbagai daerah. 

 

Hadirin yang berbahagia, 

Saat ini kita telah memasuki akhir bulan Desember 2011 dan akan 

segera memasuki tahun baru 2012. Di tahun baru ini, akan ada banyak 

tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan berdemokrasi. 

Perkembangan dan dinamika politik tahun 2012, tidak terpisahkan 

dengan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya tahun 

2011. Kita semua berharap prospek politik 2012 tetap terjaga 

stabilitasnya, meskipun dinamikanya semakin ramai seiring dengan 

mengemukanya berbagai kepentingan politik, baik antar-partai politik 

maupun kelompok-kelompok kepentingan di dalam dan/atau luar 

parlemen/DPR. 

Di parlemen, pembahasan berbagai RUU krusial, seperti 

melanjutkan pembahasan RUU tentang Pemilu yang belum mencapai 
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kesepakatan dalam isu-isu tertentu, seperti penentuan parliamentary 

threshold, sistem Pemilu, jumlah kursi dalam setiap dapil, dan 

sebagainya, masih akan berlangsung. Dinamika politik terkait dengan 

kasus Bank Century, juga akan mewarnai perdebatan di Tim Pengawas 

kasus ini. 

Dinamika politik dan demokrasi juga akan mendapatkan banyak 

tantangan. Verifikasi Kemenkum HAM telah mengumumkan hanya ada 

satu Partai Politik yang lolos. Adanya proses hukum terhadap berbagai 

politisi terkait dengan kasus korupsi juga akan berlanjut pada 2012. 

Namun kita berharap, hal ini tidak makin membuat citra Partai Politik 

menurun. 

Di pemerintahan, kita akan terus memantau efektivitas kinerja 

Kabinet Indonesia Bersatu II dengan tantangan yang makin kompleks. 

Respons kebijakan yang tepat dan cepat amat diperlukan, agar kinerja 

Kabinet makin efektif. Sebab, masyarakat dan berbagai kelompok 

masyarakat, tetap akan terus memantau kinerja pemerintah dengan 

mengusung berbagai tema menolak kebijakan yang merugikan 

masyarakat. 

Namun, secara umum kita juga berharap agar tahun 2012 ini ada 

kinerja yang baik dari semua lembaga negara, baik kinerja legislatif 

maupun kinerja pemerintahan dengan didukung oleh dinamika demokrasi 

yang makin baik dan situasi keamanan dapat dikendalikan. 

 

Saudara-saudara sekalian, 

Demikianlah, beberapa hal yang menjadi perhatian kita semua pada 

kesempatan pengambilan sumpah anggota Dewan Pengganti Antar 
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Waktu hari ini. Sekali lagi kami ucapkan ”Selamat Bekerja” dan 

tunjukkan aktivitas saudara dengan sebaik-baiknya. 

Selamat Hari Natal bagi yang merayakannya, dan SELAMAT TAHUN 

BARU 2012 untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. 

 

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahiwabarakatuh 

Jakarta, 29 Desember 2011 

KETUA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
 
 
 
 

Dr. H. Marzuki Alie 
 


