Perkuat ASEAN Community 2015, AIPA jajaki kerja sama dengan lembaga lain
Jakarta, 5 Juli 2012
Untuk mendukung dan memperkuat komitmen menuju ASEAN Community 2015, perkumpulan
parlemen-parlemen negara anggota ASEAN atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) mulai
melakukan penjajakan untuk memperluas lingkup kerjasamanya dengan dengan lembaga/organisasi
lainnya.
Pada tahun ini ASEAN berencana menggandeng sejumlah organisasi regional seperti Yayasan ASEAN
(ASEAN Foundation), Pan African Parliament dan ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEANWEN) sebagai mitra kerja sama penguatan ASEAN Community 2015. Dua organisasi yang disebut
pertama merupakan usulan kerja sama yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI).
Indonesia mengusulkan bekerjasama dengan ASEAN Foundation mengingat yayasan tersebut
memiliki target dan cara-cara diseminasi ASEAN yang berorientasi pada masyarakat (people
centered), sementara Pan African Parliament dijajaki karena awalnya organisasi parlemen uni afrika
tersebut tertarik dengan upaya kolaboratif yang dijalin AIPA dan ASEAN dalam integrasi komunitas.
AIPA juga akan bekerjasama dengan ASEAN-WEN untuk mewujudkan green legislative agenda.
Presiden AIPA yang juga Ketua DPR RI, Marzuki Alie menjelaskan, upaya-upaya penjajakan kerja
sama tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam Sidang Komite Eksekutif (Executive Committee) AIPA
yang digelar pada 8-12 Juli di Hyatt Regency Hotel, Yogyakarta, Indonesia.
“Ini merupakan upaya AIPA untuk berkolaborasi agar dapat memperkuat kesepahaman peoplecentered policy dalam mewujudkan ASEAN Community,” jelas Marzuki, di Jakarta.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, KH Surahman Hidayat menambahkan,
sebagai Presiden AIPA, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang Excom, AIFOCOM
dan juga Sidang Umum. Pada tahun ini, DPR RI memberikan peran tuan rumah tersebut kepada
Yogyakarta. “Sekaligus kita menawarkan keragaman pariwisata yang dimiliki Indonesia. Selain
Yogyakarta, pada Sidang Umum AIPA ke-33 nanti, Lombok mendapat kehormatan untuk menjadi
tuan rumah,” urai Surahman.
Usulan-usulan kerja sama tersebut, nantinya akan dibahas dalam Sidang Excom. Excom adalah alat
kelengkapan yang bertugas menentukan arah dan kebijakan AIPA. Excom juga berfungsi untuk
membahas agenda-agenda apa saja yang akan diangkat dalam Sidang Umum AIPA, yang tahun ini
akan digelar di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hingga saat ini, 10 parlemen anggota AIPA telah
menyatakan konfirmasinya untuk hadir. “Untuk level Excom yang bukan Sidang Umum saja,
parlemen beberapa negara mengirimkan Ketua Parlemen mereka. Ada lima Ketua Parlemen yakni
dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia dan Myanmar dan dua Wakil Ketua Parlemen
yakni dari Singapura dan Thailand yang akan mengikuti sidang tersebut,” tandas Wakil Ketua BKSAP
Sidharto Danusubroto.
DPR RI dalam sidang Excom tersebut juga akan mengirim delegasinya yang dipimpin oleh Ketua DPR
RI Marzuki Alie, K.H. Surahman Hidayat (Ketua BKSAP), Sidharto Danusubroto (Wakil Ketua BKSAP),
Andi Anzhar Cakra Wijaya (Wakil Ketua BKSAP), Atte Sugandi, Evita Nursanty, Okky Asokawati.

Beberapa Ketua Komisi dan Fraksi, termasuk ketua Fraksi Demokrat, Dr Nurhayati Ali Assegaf, yang
mantan Wakil Ketua BKSAP telah menyatakan akan hadir pada pembukaan Sidang tersebut. (BKSAP
DPR RI)

(rilis AIFOCOM)
Lawan Narkoba, parlemen se-ASEAN siapkan Jogja Action Plan
Jakarta—
Parlemen negara-negara se-ASEAN atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) menyiapkan
sebuah rencana aksi untuk melawan keganasan Narkoba yang semakin hari semakin merajalela di
kawasan Asia Tenggara. Rencana aksi tersebut akan meliputi sejumlah program yang dapat
dilakukan parlemen seperti menjamin kenaikan anggaran untuk program rehabilitasi, sinkronisasi
berbagai macam reaktan dan prekursor, hingga upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran publik
akan bahaya Narkoba.
Pembahasan detail mengenai rencana aksi tersebut akan dibahas dalam sidang the AIPA Fact Finding
Committee to Combat the Drug Menace (AIFOCOM) yang akan digelar pada 8-12 Juli di Hyatt
Regency Hotel, Yogyakarta, Indonesia.
DPR RI dalam sidang AIFOCOM tersebut juga akan mengirim delegasinya yang dipimpin oleh Ketua
DPR RI Marzuki Alie, K.H. Surahman Hidayat (Ketua BKSAP), Sidharto Danusubroto (Wakil Ketua
BKSAP), Andi Anzhar Cakra Wijaya (Wakil Ketua BKSAP), Atte Sugandi, Evita Nursanty, dan Okky
Asokawati.
Rencana aksi itu sendiri merupakan bagian dari usulan draf resolusi yang disampaikan Indonesia.
Ketua DPR Marzuki Alie yang juga menjabat sebagai Presiden AIPA mengungkapkan salah satu upaya
untuk melawan bahaya Narkoba di kawasan adalah dengan menyediakan anggaran yang cukup
untuk upaya-upaya melawan Narkoba. “Ini juga menjadi bagian dari fungsi kita selaku parlemen.
Oleh karenanya, draf resolusi yang diusulkan Indonesia juga harus memuat dengan tegas komitmen
terhadap ketersediaan alokasi anggaran tersebut,” urainya di Gedung Parlemen, Jakarta.
Mengingat tuan rumah penyelenggaraan sidang tersebut adalah Yogyakarta, maka, rencana aksi itu
akan dinamai Jogja Action Plan. Hal tersebut juga akan menegaskan komitmen Yogyakarta dan
Indonesia dalam melawan bahaya Narkoba. Indonesia sangat berkepentingan dalam isu tersebut
mengingat kekuatan domestik mereka terkait ketersediaan pasar. “Ini bahaya, Indonesia menjadi
pasar. Sementara pasokannya (supply) berasal dari berbagai negara,” sambung Wakil Ketua BKSAP
Sidharto Danusubroto.
Ketua BKSAP K.H. Surahman Hidayat menambahkan, Jogja Action Plan merupakan upaya
pengejawantahan Indonesia selaku Presiden AIPA dalam menindaklanjuti secara riil berbagai resolusi
yang disepakati pada persidangan regional periode sebelumnya. Dalam sidang AIFOCOM yang
digelar tahun lalu di Kamboja, AIPA menyepakati sebuah resolusi yang diantaranya berisi penugasan
untuk menyiapkan sebuah rencana aksi dan juga Technical Working Group untuk membahas
berbagai macam rekomendasi dan juga kajian-kajian.
“Indonesia mengambil inisiatif untuk menyiapkan kedua hal tersebut dan juga bahwa rencana aksi
penting sebagai landasan kerja nyata parlemen dalam melawan Narkoba,” urai dia.

Sidang AIFOCOM sendiri akan diikuti sekitar 106 peserta dari parlemen 10 negara di ASEAN yakni
Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philiphines, Singapore,
Thailand, Vietnam. Sebanyak lima negara (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia dan
Myanmar) dipimpin langsung oleh Ketua Parlemen, sementara dua negara (Singapura dan Thailand)
dipimpin Wakil Ketua Parlemen. (BKSAP DPR RI)

