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I.

PENDAHULUAN
A. Sidang Standing Committee on Economic and Sustainable Development Affairs of Asian
Parliamentary Assembly (APA) telah berlangsung pada tanggal 24-27 April 2017 di
Manama, Bahrain. Sidang tersebut dihadiri 21 negara anggota APA yang merupakan
anggota Standing Committee on Economic and Sustainable Development Affairs yaitu:
Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, Cyprus, Indonesia, Iraq,
Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Laos, Pakistan, Palestina, Rusia, Saudi Arabia, Suriah,
Thailand, Turki and Uni Emirat Arab. Sidang dipimpin H.E. Abbas Isa Ali Almadhi,
Anggota Parlemen Bahrain yang juga Wakil Ketua Parlemen Bahrain, dibantu vice
chairperson, H.E. Suos Yara, anggota parlemen dari Kamboja dan satu rapporteur, H.E.
Nipat Thonglek, anggota parlemen Thailand.
B. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI
Partisipasi Delegasi DPR-RI dalam sidang tersebut didasarkan pada Surat Keputusan
Pimpinan DPR-RI Nomor:111/PIMP/IV/2016-2017, dengan komposisi delegasi sebagai
berikut:
1. Yth. Sdr.H. Rofi’ Munawar, Lc.
Wakil Ketua BKSAP
2. Yth. Sdr. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si
3. Yth. Sdr. H. Abdul Kadir Karding, S. Psi

Ketua

Delegasi/F-PKS/A-115

Anggota Delegasi/F-Gerindra/A-389
Anggota Delegasi/F-PKB/A-55

Selama mengikuti persidangan, Delegasi DPR RI didampingi oleh satu sekretaris delegasi
dari BKSAP, Tenaga Ahli BKSAP, Pejabat Kementerian Luar Negeri RI serta Pejabat KBRI
Bahrain.
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C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGIRIMAN DELEGASI
Untuk menjalankan tugas sebagai anggota Standing Committee on Economic and
Sustainable Development Affairs. Delegasi DPR RI diharapkan berpartisipasi aktif dalam
bertukar pandangan terkait perkembangan isu-isu ekonomi dan pembangunan kawasan serta
saling berbagi pengalaman terbaik dalam membahas isu-isu yang menjadi concern bersama.
Selain itu, Delegasi DPR diharapkan dapat mempromosikan track 2 diplomacy baik secara
bilateral maupun multilateral.
D. MISI DELEGASI
 Untuk memperkuat peran diplomasi DPR RI dalam forum parlemen di kawasan
Asia.
 Untuk memperjuangkan sejumlah resolusi yang terkait dengan ekonomi dan
pembangunan guna kepentingan nasional.
 Untuk mendukung penguatan APA sebagai wadah bertukar praktik cerdas dan
pandangan khususnya peran parlemen terkait isu-isu regional dan global terutama
terkait sektor ekonomi dan pembangunan.
E. PERSIAPAN PELAKSANAAN
Serangkaian persiapan telah dilakukan dalam menghadapi Sidang tersebut, antara lain
penyiapan kertas posisi terkait resolusi-resolusi dengan menjadikan Kemlu sebagai mitra
strategis. Selain itu Sekretariat DPR RI juga mengadakan koordinasi dengan KBRI Manama
guna kelancaran tugas delegasi.

II. AGENDA SIDANG
Agenda Standing Committee on Economic and Sustainable Development Affairs of Asian
Parliamentary Assembly (APA) ini sebagai berikut:
1. Adoption of the Agenda
2. Election of the Bureau
3. Opening remarks by the Chairperson
4. Report of the APA Secretary General
5. Consideration and recommendations on the Draft Resolutions:
 Draft Resolution on Asian Integrated Energy Market
 Draft Resolution on Environmental Issues
 Draft Resolution on Financial Affairs: Ensuring Efforts for Economic Growth
 Draft Resolution on Poverty Eradication
 Draft Resolution on the Role of APA Parliaments in Supporting the Implementation of the
Sustainable Development Goals
 Draft Resolution on Water and Sanitation in Asia for All
6. Any other matters
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III. ISI LAPORAN
A. Jalannya Persidangan
Persidangan dibuka oleh H.E. Ahmed bin Ebrahim Almulla, Ketua DPR Bahrain.
Almulla menekankan posisi strategis anggota parlemen untuk mendorong pemerintah di
kawasan agar meningkatkan kerjasama, khususnya dalam menghadapi pelbagai tantangan
pembangunan. Ditambahkan bahwa kemajuan ekonomi akan menjamin terciptanya
stabilitas dan keamanan social. Almulla juga memuji DPR RI yang memiliki Panja SDGs
sebagai sebuah inisiatif yang sangat baik dalam mengawal implementasi SDGs.
H.E. Abbas Al Madhi, Vice President of APA yang juga Chairman of APA Standing
Committee on Economic Affairs and Sustainable Development dalam sambutannya
menyampaikan mengenai capaian Bahrain sebagai salah satu Negara yang telah berhasil
memenuhi Millenium Development Goals (MDGs). Beliau juga menyampaikan bahwa
Parlemen Bahrain memiliki peran yang penting dalam pencapaian Bahrain sebagai sebuah
Negara.
Sementara itu, Hon. Suos Yara yang mewakili Presiden APA menyampaikan ucapan
terimakasih kepada tuan rumah Bahrain atas kesediannya menjadi tuan rumah. Selain itu,
beliau juga menyampaikan capaian-capaian yang telah dicapai oleh APA selama
kepresidenan Kamboja.
Deputi Sekjen APA, Dr. Ali Khorram mengucapkan terimakasih atas sambutan dan
keramahtamahan Bahrain sebagai tuan rumah. Selanjutnya, beliau menyampaikan 6
(enam) draf resolusi, yakni: Draft Resolution on Asian Integrated Energy Market; Draft
Resolution on Environmental Issues; Draft Resolution on Financial Affairs: Ensuring
Efforts for Economic Growth; Draft Resolution on Poverty Eradication; Draft Resolution
on the Role of APA Parliaments in Supporting the Implementation of the Sustainable
Development Goals, dan; Draft Resolution on Water and Sanitation in Asia for All. Setelah
mendapatkan sejumlah masukan dari delegasi yang hadir, keseluruhan draf resolusi akan
dibawa ke Sidang Pleno APA pada akhir tahun ini di Turki untuk disahkan.
Dalam persidangan juga mengemuka beberapa hal yaitu:
1.
Komisi menyepakati pengajuan draf resolusi baru yang diajukan Delegasi Parlemen
Kuwait yaitu Draft Resolution on “Building the Asian Individual.”
2.
Berdasarkan Draf Resolusi terkait energi, telah dilakukan pertemuan yang dipimpin
Dr. Khalil Abul, anggota Parlemen Kuwait, untuk rencana pembentukan Advisory Group
on Energy. Afghanistan, Irak, Yordania, Kuwait, Rusia, Pakistan, Suriah dan Turki
mendaftar sebagai anggota Advisory tersebut. Delegasi Siprus menyampaikan kesiapannya
menjadi tuan rumah pertemuan Advisory tersebut bila diperlukan.
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B. PARTISIPASI DELEGASI DPR RI
Persidangan berjalan lancar dan sangat positif. Seluruh Delegasi secara aktif memberikan
pandangan dan masukan untuk finalisasi keenam draf resolusi terkait. Draf tersebut akan
diajukan ke APA Executive Council Meeting dan akan diadopsi pada Sidang Pleno APA
yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2017 di Turki.
Delegasi Indonesia secara aktif memberikan masukan-masukan yang sangat konstruktif
yang kemudian disetujui sebagai bagian dari draf resolusi, antara lain:
1.
Delegasi Indonesia menekankan komitmen Indonesia untuk mengedepankan
konsumsi energi yang sejalan dengan Sustanable Development Goals (SDGs) dan ramah
lingkungan (clean energy). Indonesia secara perlahan mengurangi subsidi bahan bakar
fosil dan mendorong penggunaan energi alternatif. Kemudian Delegasi Indonesia meminta
negara-negara anggota APA menjalin kerjasama untuk mengembangkan energi ramah
lingkungan (clean energy), dapat diperbarui dan terjangkau melalui inisiatif penelitian
bersama dan transfer teknologi. Indonesia mendorong pengembangan energi matahari, air,
angin dan panas bumi. Usulan tersebut setelah mendapat masukan kemudian dituangkan ke
dalam salah satu paragraf operatif draf resolusi yaitu:
Encouraging parliaments to develop strategies that support governments in relation to
sustainable development, and to expand in depending on clean, renewable energy, such as
the solar, hydropower, nuclear, and wind energies and priority should be given to the
utilization of water as a source, when applicable;
2.
Delegasi Indonesia mengapresiasi negara-negara anggota APA yang berkomitmen
dengan semua instrumen hukum internasional guna melindungi dan melestarikan
lingkungan. Kendati demikian, Delegasi Indonesia menekankan semua pihak termasuk
sektor swasta agar memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.
Pihak swasta yang merusak dan mencemari lingkungan seharusnya dijerat secara hukum.
Usulan tersebut setelah mendapat masukan kemudian dituangkan ke dalam salah satu
paragraf preambul dari draf resolusi yaitu:
Stressing that all parties, including the business sectors have responsibility to preserve
and conserve environment and that any ecological and environmental damage should be
held responsible, according to the prevailing laws and regulations;
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C. Hasil-hasil yang dicapai
Sidang Standing Committee on Economic and Sustainable Development Affairs of Asian
Parliamentary Assembly (APA) menghasilkan 6 (enam) draf resolusi dan satu Report of the
Meeting.
1. Draft Resolution on Asian Integrated Energy Market
APA mendorong pemerintah di masing-masing negara anggota untuk memperluas
kerjasama baik yang bersifat bilateral maupun multilateral diantara negara-negara Asia
dalam bidang energi dengan tetap berpedoman pada kesepakatan internasional yang
berlaku seberti UN Framework Convention for Climate Change (UNFCCC).
2. Draft Resolution on Environmental Issues
APA mendorong parlemen anggotanya untuk menyusun perundang-undangan yang
tegas terkait upaya perlindungan satwa liar. Selain itu APA juga meminta anggotanya
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan satwa liar
dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
manusia.
APA juga mendorong inisiatif berbagi pengalaman diantara negara anggota APA terkait
uapaya perlindungan satwa liar.
3. Draft Resolution on Financial Affairs: Ensuring Efforts for Economic Growth
APA mendorong negara anggotanya untuk menyusun kebijakan yang komprehensif
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan secara serius
berupaya menghilangkan hal-hal yang dapat menjadi penghalang pertumbuhan
ekonomi.
4. Draft Resolution on Poverty Eradication
APA meminta agar parlemen anggotanya secara aktif bekerjasama dengan pemerintah
di negara maisng-masing untuk melaksanakan upaya-upaya pengentasan kemiskinan
dengan jalan menyusun kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kaum yang
termarjinalkan.
APA juga menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung terwujudnya ketahanan
pangan.
5. Draft Resolution on The Role of APA Parliaments in Supporting the Implementation of
the Sustainable Development Goals
APA mengajak parlemen anggotanya untuk bekerja sama dengan pihak swasta melalui
investasi di sektor-sektor yang terkait dengan SDGs.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
a. Pelaksanaan Sidang Standing Committee on Economic and Sustainable Development Affairs
of Asian Parliamentary Assembly (APA) yang berlangsung pada tanggal 24-27 April 2017 di
Manama, Bahrain, berjalan lancar dan sukses dan menyepakati tujuh draf resolusi yang akan
diadopsi pada Plenary APA terdekat.
b. Delegasi DPR RI telah memberikan masukan strategis dalam persidangan tersebut dan
dijadikan sebagai bagian dari draf resolusi yaitu terkait urgensi energi alternatif dan
tanggung jawab sektor swasta terhadap pelestarian lingkungan.
c. APA merupakan salah satu forum sangat positif dalam bertukar pandangan dan praktik
cerdas antar-parlemen kawasan khususnya terkait isu ekonomi dan pembangunan.
Saran
a. Diperlukan pendalaman lebih lanjut atas draf-draf resolusi sebelum diadopsi pada Sidang
Umum APA terdekat, yaitu melalui penyampaian draf-draf tersebut ke stakeholder yang
relevan.
b. Mempersiapkan susunan delegasi yang lengkap dengan semaksimal mungkin menyertakan
anggota delegasi perempuan.
V. PENUTUP
a. Anggaran
Biaya yang digunakan untuk melakukan perjalanan 3 (tiga) Anggota, 1 (satu) Sekretaris
Delegasi, 1 (satu) Tenaga Ahli BKSAP adalah Rp 403.530.989,- (empat ratus tiga juta
limaratus tiga puluh ribu sembilanratus delapanpuluh Sembilan)

b. Keterangan Lampiran
Laporan ini dilengkapi oleh lampiran hasil-hasil persidangan sebagai berikut :
- Report
- Draft Resolution
- Dokumentasi Media Covering
- Dokumentasi Foto
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c. Penutup
Demikianlah pokok-pokok Laporan Delegasi DPR-RI ke Sidang Standing Committee on
Economic and Sustainable Development Affairs of Asian Parliamentary Assembly (APA)
yang berlangsung pada tanggal 24-27 April 2017 di Manama, Bahrain. Saya mengucapkan
terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan tugas yang mulia bagi
bangsa dan negara Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Jakarta, April 2017
Ketua Delegasi DPR RI,

Rofi’ Munawwar
A - 115
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DOKUMENTASI FOTO

Seluruh Delegasi Foto bersama saat Opening Ceremony

Delegasi menyampaikan sikap Indonesia dalam agenda Environmental Issues

8

Ketua Delegasi DPR RI, Yth. Bapak Rofi Munawar menerima wawancara dari media setempat

Delegasi sedang mencermati pemaparan dari Parlemen negara lain dalam agenda Poverty Eradication
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