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Alokasi Anggaran DPR selama 5 hari untuk 4 Negara, Membuang uang Negara sebesar Rp 6,5 Milyar. 

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 tentang standar biaya 

tahun 2013, maka asumsi atau simulasi untuk total alokasi anggaran DPR untuk perjalanan ke luar negeri 

sebesar Rp 6.506.118.000. Perjalanan luar negeri akan dilaksanakan selama 5 hari, yaitu pada 14-19 

April 2013. Untuk tujuan 4 negara yaitu Prancis, Rusia, Belanda dan Inggris. Dimana untuk masing-

masing Negara akan menghabiskan uang rakyat seperti penjelasan dibawah ini. 

 

1.) Perjalanan ke luar negeri dengan tujuan Negara prancis dengan asumsi 13 orang anggota 

dewan, 2 staf dan tanpa mengikutsertakan keluarga akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 

1.673.226.000. Dimana setiap orang akan menghabiskan ongkos pesawat sebesar 10.724 USD 

untuk bangku eksekutif. 

2.) Perjalanan ke luar negeri dengan tujuan Negara rusia dengan asumsi 13 orang anggota dewan 

dengan 2 staf dan tanpa mengikuti serta keluarga akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 

1.595.043.000. Dimana setiap orang akan menghabiskan ongkos pesawar sebesar 9537USD 

untuk bangku yang paling empuk, enak dan nyaman untuk kelas eksekutif. 

3.) Perjalanan ke luar negeri dengan tujuan Negara Belanda dengan asumsi 13 orang anggota 

dewan,  dengan 2 staf dan tanpa mengikut sertakan keluarga akan menghabiskan anggaran 

sebesar Rp 1.330.695.000. Dimana setiap orang akan menghabiskan ongkos pesawar sebesar 

8126USD untuk bangku yang paling empuk, enak dan nyaman untuk kelas eksekutif. 

4.) Perjalanan ke luar negeri dengan tujuan Negara Inggris dengan asumsi 13 orang anggota dewan 

dengan 2 staf  dan tanpa mengikut sertakan keluarga akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 

1.907.154.000. Dimana setiap orang akan menghabiskan ongkos pesawat sebesar 10.980 USD 

untuk bangku yang paling empuk, enak dan nyaman untuk kelas eksekutif. 

 

Dari gambaran diatas kami dari seknas FITRA meminta DPR. agar perjalanan dinas luar negeri, 

dibatalkan saja. Karena untuk apa ke luar negeri, kalau DPR "ingin membuat aturan hukum yang 

berdasarkan Pancasila, budaya dan karakter bangsa sendiri, tidak lagi menggunakan atau meniru 

aturan hukum negara lain. Jadi untuk apa ke luar negeri? Seharus belajar dalam negari. 

Kemudian, jangan-jangan perjalan ke luar negeri, hanya mencari inspirasi dan argumentasi  

untuk mempletelin kewenangan KPK dalam penyadapan.  
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Sekali lagi, ingatan DPR,  coba-coba menghapuskan pasal-pasal penyadapan yang dimiliki oleh 

KPK berarti  DPR sedangkan melakukan pengianatan kepada rakyat, dan ini  bisa DPR kualat 

sama rakyat sendiri, dan bisa berhadapandenganrakyatsendiri. 

 

 

Jakarta, 22 maret 2013 

 

Uchok Sky Khadafi 

Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA 

 

 

Lampiran 

 

Total anggaran Rp.6.506.118.000 terdiri dari: 

 

Inggris sebsar Rp.1.907.154.000 

Harga bangku pesawat 10.980 USD 

 

Belanda Rp.1.330.695.000 

Ongkos pesawat 8126 USD 

 

Prancis Rp.1.673.226.000 

Ongkos pesawat 10.724 USD 

 

Rusia Rp.1.595.043.000 

Ongos pesawat 9537 USD 


