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Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmatNya,  

sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik, damai dan tentram. Semoga 

bangsa dan negara kita senantiasa dapat berkiprah dalam percaturan dunia menjadi lebih baik. 

Saya mengucapkan selamat dan sukses atas terbentuknya Forum Kerjasama Anggota 

DPR-DPD Republik Indonesia dari Kalimantan Timur. Forum ini merupakan forum yang baru 

pertama kali saya dengar dalam kiprah anggota legislatif di tingkat pusat. Hampir selama ini 

yang ada justru anggota legislatif saling berebut pengaruh untuk kepentingan politik pribadi 

masing-masing. Alih-alih berkembang pada pada tataran forum kerjasama, membentuk 

komunikasi saja kadangkala terkendala dengan kecurigaan-kecurigaan antara satu dengan 

lainnya. Maka dari itu, harapan kami dengan adanya Forum Kerjasama Anggota DPR-DPD 

seperti Forum Kerjasama Anggota DPR-DPD Republik Indonesia dari Kalimantan Timur ini 

dapat mendorong forum-forum sejenis lainnya di berbagai wilayah. Karena pada dasarnya 

forum semacam ini sangat penting untuk perkembangan komunikasi politik yang positif, yang 

berlandaskan kepercayaan dan mengemban secara bersama-sama untuk memperjuangkan 

aspirasi daerah. Hendaknya forum ini dapat terjaga tanpa batasan waktu sehingga konstituen 

dapat mendapat manfaat dari terpilihnya para anggota DPR DPD RI tersebut. 

Anggota DPR-DPD Republik Indonesia dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur berasal 

dari berbagai latar belakang. Ada pengusaha, praktisi, agamawan, ahli, birokrasi, aktivis serta 

tentu saja politisi. Beragamnya latar belakang tersebut sangat menguntungkan rakyat 

Kalimantan Timur yang sangat berharap aspirasinya dapat terserap dan menjadi program-

program utama pemerintah pusat. Demikian pula posisi Anggota DPR di berbagai Komisi yang 

berkaitan dengan hak-hak dasar rakyat ataupun yang ada di berbagai Komite di DPD-RI, akan 

membuat Kalimantan Timur berbeda lima tahun mendatang. 

Pemerintah Daerah, baik pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota 

perlu terus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat supaya kebutuhan-

kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur mampu diperjuangkan dan terealisasi. Tentunya 



mereka harus juga membantu kebutuhan para anggota DPR-DPD tersebut, misalnya dalam 

bentuk data-data yang valid dan uptodate. Dengan data-data terkini, maka Pemerintah Pusat 

akan mendengarkan segala aspirasi yang diperjuangkan. 

Demikanlah, semoga dengan adanya Forum Kerjasama DPR-DPD Republik Indonesia 

dari Kalimantan Timur ini dapat semakin mengefektifkan kerja-kerja legislatif serta memberi 

feed back positif dalam bidang pengawasan. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat dan 

apresiasi atas terbentuknya forum ini. Ke depan, forum ini akan terus eksis dan bermanfaat bagi 

masyarakat Kalimantan Timur. 
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