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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kemunculan gerakan 
reformasi 1998 membawa dampak yang signifikan di ranah politik Indonesia. 
Kebebasan pers mengantarkan masyarakat pada ketermelekan politik (politics 
literacy) terkini. Media berbasis internet pun mulai memainkan perannya di ranah 
politik. Salah satunya adalah kolom “Surat Pembaca” di situs www.mpr.go.id. 
Dengan menggunakan metode analisis isi, penelitian ini mengeksplorasi karakteristik 
aspirasi online yang disampaikan masyarakat melalui kolom “Surat Pembaca” di situs 
www.mpr.go.id, yakni dengan memetakan karakteristik pesan (message appeals) 
dan berbagai isu yang muncul dalam aspirasi online tersebut. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa aspirasi online masyarakat melalui fasilitas “Suara Pembaca” di 
situs www.mpr.go.id mayoritas bersifat rasional dan emosional. Isu yang 
disampaikan pun sangat beragam, mayoritas mengenai permintaan bantuan dana 
pendidikan, pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, dan masalah outsourcing 
tenaga kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat belum memanfaatkan 
fasilitas “Surat Pembaca” di situs www.mpr.go.id secara maksimal sebagai media 
menyampaikan aspirasi kepada anggota MPR karena pesan dominan yang 
disampaikan adalah pesan individual yang terkait dengan masalah pribadi, misalnya 
permohonan bantuan biaya pendidikan. Sedangkan dari sisi anggota MPR/DPR, 
mereka juga belum memanfaatkan secara maksimal kolom “Suara Pembaca” sebagai 
media untuk menjaring aspirasi, namun sekedar dijadikan inspirasi dalam rapat kerja 
terkait masalah yang sedang dihadapi masyarakat.  

  

ABSTRACT 
The development of information and communication technology and the emergence 
of the reform movement in 1998, brought a significant impact on Indonesian politics. 
The freedom of the press has led people into politics literacy. Internet-based media 
began to play a role in the political arena. One of which is "Suara Pembaca" on the 
site of www.mpr.go.id. Using the content analysis method, this study explores the 
characteristics of online aspirations from Indonesian citizens through "Suara 
Pembaca" on the site www.mpr.go.id by mapping the characteristics of the message 
(message appeals) and the various issues that arise in the online aspirations. The 
results show that most of the online aspirations sent into "Suara Pembaca" are 
rational and emotional. The issues presented are quite diverse, mostly about the 
demand for education funding, the assignment of honorary labor into civil servants, 
and labor outsourcing issues. This study concludes that people do not use the facility 
of "Suara Pembaca" on the site to its full potential as the medium to channel their 
aspirations. It is proven by the fact that the dominant issues conveyed is the 
message associated with individual personal problems, such as requesting tuition 
assistance. In terms of the MPR/DPR, they also do not make the most of the "Suara 
Pembaca" as a medium to capture the aspirations, but simply used as inspiration in a 
meeting related to the problem being faced by the people.  

http://www.mpr.go.id/
http://www.mpr.go.id/
http://www.mpr.go.id/
http://www.mpr.go.id/
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Sebagai dosen, melakukan kegiatan penelitian merupakan satu dari tiga Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. Penelitian keilmuan adalah satu satu bidang kajian yang 

dilakukan di Universitas Terbuka di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM-UT). Penelitian ini tentu saja bertujuan untuk 

memperkaya khazanah pengkajian bidang ilmu, khususnya bidang ilmu komunikasi, 

yang menjadi lingkup keilmuan Peneliti.  

Penelitian ini dibuat karena munculnya fenomena menarik yang berkaitan 

dengan maraknya pemanfaatan media berbasis internet dalam bidang politik. Secara 

khusus penelitian ini menyoroti pemanfaatan kolom “Suara Pembaca” yang terdapat 

di situs resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yaitu www.mpr.go.id, baik 

oleh masyarakat maupun oleh anggota MPR. 

Laporan penelitian ini tentu saja diharapkan dapat memberi warna dalam 

kajian komunikasi politik dalam konteks Negara Indonesia. Selain itu, hasil penelitian 

ini juga diharapkan bisa dijadikan sebagai cermin pelaksanaan e-democracy di 

Indonesia.  

Pepatah mengatakan, tak ada gading yang takretak. Segala masukan positif 

Peneliti harapkan untuk perbaikan pelaksaan penelitian ke depan. 
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                                                                BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Studi  

Fungsi Representasi lembaga tinggi Negara, Pasal 71 huruf s dan pasal 79 huruf j 

Undang-undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menegaskan 

bahwa ketiga fungsi DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. 

Pelaksanaan lebih lanjut diatur berdasarkan Peraturan DPR RI No. 01/DPR-RI/I/2009-

2010 tentang Tata Tertib DPR, pasal 6 huruf s yang menyatakan bahwa DPR 

mempunyai tugas dan wewenang: menyerap, menghimpun, menampung, dan 

menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta pasal 12 huruf j yang menyatakan bahwa 

Anggota DPR mempunyai kewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan 

pengaduan masyarakat.  

Jadi, menjalankan amanah rakyat adalah salah satu kewajiban utama para 

wakil rakyat. Idealnya, mereka melaksanakan kewajiban tersebut tanpa rakyat harus 

menggunakan cara-cara radikal yang takjarang mengorbankan waktu, energi, bahkan 

nyawa, agar suara mereka didengar oleh eksekutif.  

Era reformasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di 

Indonesia selama sepuluh tahun terakhir membawa dampak yang signifikan di ranah 

politik. Masyakarat Indonesia dewasa ini pun bisa diasumsikan mengalami 

peningkatan dalam ketermelekan politik (politics literacy). Sikap kritis masyarakat 

semakin terbangun. Masyarakat semakin cerdas dalam mengawal jalannya eksekutif 

memimpin negeri ini. Kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat, berbagai 

kasus hukum yang membelit para elite politik, cara-cara politisi bertarung tanpa 

etika, dan melorotnya moral wakil rakyat di lembaga perwakilan MPR/DPR, adalah 

sebagian dari isu yang kerap diprotes rakyat dengan berbagai cara. Media massa 

mainstream tersiar, yaitu televisi dan radio, sering menjadi alat yang digunakan 

masyarakat luas dari berbagai latar belakang dalam menyampaikan opini mereka 

yang berkaitan dengan berbagai isu bidang pemerintahan. Melalui acara sejenis 

“suara rakyat”, masyarakat memiliki kesempatan menyampaikan opini mereka yang 

takjarang isinya didominasi dengan ekspresi kekecewaan pada pemerintah yang 
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dianggap gagal memimpin negeri ini dengan begitu banyak persoalan di berbagai 

bidang muncul tanpa ada jalan keluar yang solutif.   

Selain melalui media mainstream, cara lain yang digunakan rakyat dalam 

mengekspresikan aspirasi politik mereka dengan adalah dengan menggunakan 

media berbasis internet. Setelah membudayanya pemanfaatan situs web ataupun 

blog sebagai media yang digunakan partai politik maupun politisi untuk melakukan 

komunikasi politik dengan masyarakat, maka kini boominglah pemanfaatan media 

sosial atau jejaring sosial sejenis facebook dan twitter untuk melakukan komunikasi 

di ranah politik. Penelitian Uvolution Indonesia (Maret, 2011) memberi data bahwa 

71.7% anggota DPR memiliki akun facebook dan 25,6% di antara mereka memiliki 

akun twitter (bataviase.co.id). Selain itu, 9 partai politik terbesar juga memiliki akun 

di media jejaring sosial. Bahkan, Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono pun 

memiliki akun twitter, meskipun keduanya jarang melakukan tweet 

(metrotvnews.com). Sederet politisi Senayan pun rajin melakukan tweet di akun 

twitter mereka, seperti Ganjar Pranowo (Fraksi PDI Perjuangan), Bambang Soesatyo 

(Fraksi Golkar), Maruarar Sirait (Fraksi PDI Perjuangan), dan Anas Urbaningrum 

(Fraksi Demokrat). 

 Idealnya, situs-situs web tersebut dimanfaatkan secara maksimal sebagai 

media komunikasi transaksional dua arah antara partai politik dan konstituennya 

atau masyarakat luas karena ruh demokrasi terletak pada adanya saluran 

menyuarakan kepentingan rakyat, bukan sebaliknya, rakyat hanya diberi hak 

mengetahui agenda partai politik. Jika melihat dari kacamata demokratisasi, apalagi 

di era reformasi, idealnya media sosial mampu berfungsi sebagai salah satu media 

penyalur aspirasi bagi masyarakat luas yang harus mampu dimanfaatkan partai 

politik untuk mendengar suara rakyat berkenaan dengan berbagai kebijakan publik 

yang harus diputuskan oleh wakil-wakil rakyat di gedung kehormatan Senayan.  

Bagaimana sebenarnya gambaran manfaat internet dalam bidang politik? 

Salah satu gambaran yang dapat kita jadikan telaah adalah apa yang diungkapkan 

Castells (2004: 371) bahwa pada masyarakat kontemporer, rakyat menerima 

informasi dan membentuk opini politik mereka utamanya melalui media massa, 

khususnya televisi (seperti hasil penelitian Pew Research Center for the People and 

the Press Surveys, yang tersaji dalam Tabel 1 berikut ini). 

http://bataviase.co.id/
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Date TV Newspaper Radio Magazines Internet Lain-lain 

January 1993 83 52 17 5 n.a. 1 

January 1994 83 51 15 10 n.a. 5 

September 1995 82 63 20 10 n.a. 1 

January 1996 88 61 25 8 n.a. 2 

January 1999 82 42 18 4 6 2 

October 1999 80 48 19 5 11 2 

February 2001 76 40 16 4 10 2 

September 2001 74 45 18 6 13 1 

January 2002 82 42 21 3 14 2 

Tabel 1. Sources of News in the US, 1993 – 2002 (%) 
(Pew Research Center for the People and the Press Surveys, dalam Castells, 2004: 371) 

 

Dari data hasil penelitian mengenai sumber-sumber informasi masyarakat 

Amerika Serikat untuk isu nasional dan internasional tersebut, tampak bahwa baik 

media tradisional, khususnya televisi, maupun internet masih menjadi sumber 

informasi masyarakat mengenai isu nasional dan internasional. Mulai tahun 1999, 

tren penggunaan internet di AS terus meningkat. Apalagi jika kita melihat fenomena 

kemenangan Barack Obama dalam pemilu yang berlangsung pada 4 November 2008 

lalu, di mana Obama sukses dalam menggalang suara dan dana melalui internet. 

Besarnya peran internet dalam kesuksesan Obama tersebut semakin menandaskan 

peran media baru ini dalam bidang politik.   

Apa yang terjadi di Amerika Serikat tersebut, yang bisa saja juga terjadi di 

negara-negara lain, barangkali tepat menggambarkan apa yang dikatakan Castells 

(2001: 137) bahwa telah terjadi perubahan masyarakat melalui konflik yang diatur 

oleh politik. Karena internet telah menjadi media penting dalam komunikasi dan 

organisasi dengan segala aktivitasnya, maka jelas bahwa gerakan sosial dan proses 

politik memanfaatkan (dan pemanfaatannya akan terus meningkat), internet untuk 

acting, informing, recruiting, organizing, dominating, dan counter-dominating. 

Namun sebuah pertanyaan yang diajukan Castells (2001:137), apakah internet 

benar-benar secara murni memainkan peran instrumental dalam mengekspresikan 

protes sosial dan konflik politik? 

Asih (2011) mengemukakan ternyata media sosial yang tengah booming di 

ranah politik Indonesia, yaitu facebook dan twitter belum berfungsi secara maksimal 

sebagai sarana electronic democracy (e-democracy) yang intinya menjadi media 
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alternatif pemberi saluran bagi suara akar bawah (grass-root). Kalau mengacu ke 

pendapat ahli-ahli komunikasi dan informatika, idealnya facebook dan twitter bisa 

menjadi sarana e-democracy. Namun kenyataannya, peluang itu tidak dimanfaatkan 

secara maksimal oleh politisi, wakil rakyat, atau pun partai politik, karena tetap 

masih dimanfaatkan sebagai media kampanye yang belum interaktif dan aspiratif. 

Jika melihat ke situs dan akun media sosial partai-partai politik, wakil rakyat, dan 

politisi tersebut, tampaknya masyarakat memang tidak memanfaatkan media sosial 

partai politik dan politisi untuk menyalurkan aspirasi mereka. Pendapat yang 

disampaikan masyarakat di media sosial partai politik dan politisi tersebut selalu 

terdengar positif mendukung kebijakan atau pemberitaan tentang partai politik dan 

politisinya. Fenomena ini menggiring pada simpulan bahwa masyarakat yang 

memanfaatkan media sosial partai politik dan politisi adalah konstituen partai yang 

sangat loyal, bahkan mungkin partisan partai yang memiliki ikatan kuat pada partai. 

Hal ini diindikasikan tidak ada pernyataan yang mengritisi partai atau para 

politisinya. Komentar yang kritis biasanya ditujukan kepada lawan politik partai 

bersangkutan. 

 Jadi, belum maksimalnya pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi 

transaksional dan aspiratif dalam ranah politik di Indonesia disebabkan oleh faktor 

komunikator dan komunikan yang tidak memanfaatkannya secara baik dan ideal.  

 

B. Permasalahan 

Dalam menjalankan fungsi representasi, DPR mengembangkan Sistem Informasi 

Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI di situs resminya 

(http://pengaduan.dpr.go.id). Penyampaian aspirasi dan pengaduan tersebut 

memiliki alur sebagai berikut: 

http://pengaduan.dpr.go.id/
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Sumber: http://pengaduan.dpr.go.id 

 

Idealnya, fasilitas ini dimanfaatkan secara maksimal oleh DPR untuk 

menjaring aspirasi rakyat. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat 

untuk menyampaikan pengaduan atau aspirasi. Namun, fasilitas ini tidak bersifat 

terbuka, karena pengaduan yang disampaikan dan statusnya hanya dapat diakses 

oleh individu bersangkutan dengan menggunakan password.  

Sementara itu, situs resmi MPR menyediakan fasilitas “Suara Pembaca” sejak 

tahun 2001. Fasilitas ini disediakan bagi seluruh masyarakat yang ingin 

berkomunikasi melalui e-mail kepada wakil rakyat di MPR. E-mail yang disampaikan 

masyarakat melalui fasilitas ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa pun. 

Sejak 2011, seluruh e-mail yang disampaikan masyarakat melalui fasilitas “Suara 

Pembaca” ini secara periodik dijadikan buku aspirasi online lalu dibagikan kepada 

seluruh anggota MRP (DPR dan DPD). Hal ini menarik karena berbagai aspirasi yang 

disampaikan secara online tersebut dapat dijadikan bahan informasi bagi anggota 

parlemen untuk membuat kebijakan.  

Penelitian ini bermaksud untuk melihat karakteristik aspirasi online 

masyarakat yang disampaikan melalui situs www.mpr.go.id. Peneliti mengganggap 

http://pengaduan.dpr.go.id/
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kegiatan ini penting sebagai bentuk kesadaran politik masyarakat dalam 

menggunakan media internet sebagai alat dalam menyampaikan aspirasi. Maka, 

penelitian ini akan berupaya memetakan aspirasi masyarakat yang disampaikan 

melalui fasilitas “Suara Pembaca” di situs resmi MPR www.mpr.go.id yang dilihat dari 

karakteristik message appeals (imbauan pesan) dan jenis isu yang disampaikan. 

  

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan karakteristik aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui 

fasilitas “Suara Pembaca” di situs resmi MPR www.mpr.go.id. 

2. Mendeskripsikan jenis isu yang disampaikan masyarakat melalui fasilitas 

“Suara Pembaca” di situs resmi MPR www.mpr.go.id. 

 

D. Signifikansi Penelitian 

1. Signifikansi akademik: kajian mengenai peran internet dalam e-democracy 

menunjukkan partisipasi dan transaksi komunikasi interaktif yang relatif 

rendah antara partai politik dan masyarakat. Penelitian ini akan membuktikan 

apakah fenomena itu juga terjadi dalam ranah e-democracy di Indonesia. 

2. Signifikansi sosial: menggugah kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan 

situs internet dalam berkomunikasi dengan partai politik dan menyampaikan 

aspirasi mereka. 

3. Signifikansi praktis: menjadi masukan bagi wakil rakyat dalam memanfaatkan 

internet untuk sarana berkomunikasi interaktif dan aspiratif dengan 

masyarakat/konstituennya. 

 

http://www.mpr.go.id/
http://www.mpr.go.id/
http://www.mpr.go.id/


12 

 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Internet sebagai Media Politik    

Dalam paparannya mengenai new media, McQuail (2005: 150-152) menyatakan 

bahwa media massa lama dianggap memainkan peran yang sangat besar dalam 

pelaksanaan politik demokratis. Manfaat media massa dalam bidang politik adalah 

memberikan informasi kepada publik mengenai agenda politik pemerintah dan 

politisi dan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengritisi pemerintah. 

Namun demikian, lebih jauh McQuail berpendapat bahwa peran media massa di 

bidang politik juga memiliki sisi negatif, misalnya adanya dominasi media oleh 

kelompok tertentu dan juga dominasi aliran suara vertikal, serta komersialisme 

media yang kerap mengabaikan peran komunikasi yang demokratis.  

Ada harapan baru bagi media baru, khususnya internet yang berkembang 

saat ini, bahwa media ini bisa menjadi cara yang potensial dalam mendobrak politik 

demokrasi massa yang opresif, yang sulit menyuarakan suara dari bawah ke atas, 

yang kerap dengan power yang dimiliki, dimanfaatkan oleh penguasa untuk 

kepentingan golongannya. Internet diharapkan bisa menjadi media bagi mengalirnya 

informasi dua arah yang interaktif antara politisi dan pendukungnya. Internet 

menjanjikan akan memberikan forum yang seluas-luasnya bagi pengembangan 

kelompok kepentingan dan sebagai sarana penyaluran opini.   

Hadirnya internet, membawa perubahan yang signifikan pada perspektif 

politik baru. Dahlberg (dalam McQuail, 2005: 151) menggambarkan adanya tiga 

model dasar pemanfaatan internet dalam konteks politik baru, yaitu: 

1. model “cyber-libertarianism” yang menginginkan pendekatan politik 

didasarkan pada model pasar konsumen. Dalam hal ini, media baru bisa 

menjadi sarana dalam melakukan survey, plebisit (pemilihan umum di suatu 

daerah untuk menentukan status daerah itu), dan televoting, menggantikan 

proses yang dilakukan melalui media lama.  

2. ada pandangan komunitarian yang mengharapkan adanya saluran yang 

terbuka lebar antara partisipan grass-roots yang bisa memberikan masukan 
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yang bermanfaat bagi partai/politisi, dan ini pada gilirannya akan 

memperkuat komunitas politik pada tingkat lokal. 

3. terjadi interaksi dan pertukaran ide pada ruang publik melalui teknologi 

internet yang memberikan manfaat signifikan bagi berkembangnya 

demokrasi deliberatif. 

 

Dalam mengekspos pentingnya media baru/internet dalam praktik politik, 

Margolis dan Resnick (dalam Nayar, 2004: 174-5) mengidentifikasi salah satu jenis 

politik internet (internet politics) sebagai pemanfaatan politis jaringan (net) yang 

mengacu pada pemanfaatan jaringan untuk memengaruhi opini publik dan aktivitas 

politik offline. Situs-situs politik akan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam 

kampanye dan mengirim e-mail kepada pemerintah. Dengan pengenalan electronic 

voting, jaringan akan mampu meningkatkan partisipasi demokratis.    

Dalam mengungkap berbagai hal yang berkaitan dengan pemanfaatan 

internet dalam bidang politik, Dijk (2006: 103-104) menggunakan istilah digital 

democracy yang dalam pandangannya secara luas diterjemahkan sebagai upaya 

mempraktikkan demokrasi tanpa batasan waktu, tempat, dan kondisi fisik lainnya, 

dengan menggunakan peralatan digital, dan sebagai tambahannya, demokrasi digital 

ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan praktik politik “analog” tradisional. Dari 

pendapat Dijk di atas, para politisi di Indonesia tentu dapat melihat betapa besar 

potensi yang ditawarkan internet dalam politik praktis dengan karakteristiknya yang 

begitu solutif. Partai-partai politik ataupun politisi yang cerdas, seharusnya tidak 

menyia-nyiakan kesempatan ini.  

Beberapa manfaat dari pengaplikasian digital democracy yang dirangkum 

oleh Bryan, Tsagarousianou, dan Tambini (Bryan et al., 1998; Tsagarousianou, 1999 

dalam Dijk, 2006: 104) adalah: 

1. digital democracy dan e-government memperbaiki pencarian dan pertukaran 

informasi bidang politik antara pemerintah, administrasi publik, anggota DPR, 

organisasi dan komunitas politik, serta individu masyarakat. 

2. digital democracy dan e-government mendukung terjadinya debat publik 

serta pembentukan deliberasi dan komunitas.  
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3. digital democracy dan e-government meningkatkan partisipasi warga negara 

dalam proses pengambilan keputusan politik.  

 

Bagaimanapun, peran internet dalam bidang politik, khususnya 

perkembangan demokrasi, memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan 

media baru yang merupakan potensi besar dalam pengembangan demokrasi seperti 

yang diungkapkan Bentivegna (dalam McQuail, 2005: 151-2) adalah bahwa internet:  

1. mendobrak paradigma media lama yang hanya bersifat satu arah, melalui 

keunggulan interaktivitasnya; 

2. memungkinkan terjadinya komunikasi vertikal dan horizontal, sehingga 

terjadi keseimbangan antara partai/politisi dan masyarakat sebagai 

pemegang kekuasaan; 

3. meminimalkan peran jurnalisme dalam hubungan antara masyarakat dan 

politisi; 

4. tidak memakan biaya yang mahal; 

5. memiliki daya kirim pesan yang sangat tinggi dibandingkan media tradisional; 

6. tidak memiliki batas ruang dan waktu; 

 

Internet memang berpotensi sebagai sarana demokratisasi dan pendidikan 

politik di Indonesia. Purbo (2003: 115) sangat mendukung akan hal ini. Ia 

menjelaskan bahwa pada knowledge-based society, informasi pada dasarnya tidak 

mungkin dipegang atau dikuasai oleh hanya satu atau sekelompok orang. Purbo 

berpendapat bahwa setiap anak bangsa pasti memiliki pengetahuan sekecil apapun 

(yang dikenal sebagai konsep distributed knowlegde). Aksi represif hanya akan 

terjadi pada saat dalam masyarakat terjadi gap informasi dan gap pengetahuan, 

sebagaimana yang kerap dialami oleh masyarakat tradisional. Lebih jauh Purbo 

berargumen bahwa fasilitasi agar tacit (implicit) knowledge bangsa ini dapat 

dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka proses dialog interaktif yang efisien 

menjadi sangat penting yang memungkinkan transfer tacit knowledge antaranak 

bangsa pada akhirnya meningkatkan pemahaman, perspektif, dan tingkat pendidikan 

bangsa secara keseluruhan. Kenaikan pemahaman perspektif secara total melalui 

proses dialog interaktif pada akhirnya memicu demokratisasi di Indonesia.  
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Bagaimana secara operasional internet membuka peluang besar bagi 

demokratisasi melalui sifat interaktifnya? Purbo (2003: 115-116) menjelaskan bahwa 

berbeda dengan filosofi yang banyak mendasari berbagai media massa yang 

digunakan saat ini, yaitu umumnya proses transmisi informasi harus dilakukan secara 

sinkron dan lebih bersifat satu arah (asimetrik), maka media baru memungkinkan 

terjadinya arus informasi yang tidak sinkron (asinkron) dan lebih simetrik dengan 

memperlebar semaksimal mungkin fasilitas umpan balik yang ada. Kemampuan 

transmisi informasi sinkron yang dibarengi dengan pelebaran media umpan balik 

menjadi kunci keberhasilan proses dialog interaktif internal bangsa menuju tahap 

demokratisasinya. 

 

B. Partisipasi Politik 

Banyak awam yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik 

adalah apabila kita langsung terlibat dalam berbagai kegiatan politik, seperti menjadi 

aktivis organisasi politik, menjadi anggota parlemen, menjadi orang yang duduk di 

pemerintahan, menggunakan hak suara pada saat pemilihan umum, atau pun terjun 

ke jalan melakukan demonstrasi mengritisi jalannya pemerintahan. Padahal 

partisipasi politik tidak selalu dimanifestasikan dalam berbagai kegiatan tersebut.  

Surbakti (1992) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan 

warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi 

proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. 

Sementara itu, Closky (dalam Soemarno, 2001) berpendapat bahwa 

partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela (voluntary) dari warga 

masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan 

penguasa, dan secara langsung (direct) atau tidak langsung (indirect) dalam proses 

pembentukan kebijaksanaan umum. 

Adapun kriteria penentu apakah suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai 

partisipasi politik atau bukan, Surbakti (1992) memberikan rambu-rambu sebagai 

berikut: 

1. partisipasi politik yang dimaksud berupa kegiatan atau prilaku luar individu 

warga negara biasa yang dapat diamati, bukan prilaku dalam yang berupa 

sikap dan orientasi. 
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2. kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan 

pelaksana keputusan politik. 

3. kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi 

pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. 

4. kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung. 

5. kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang 

wajar (konvesional) dan tidak berupa kekerasan (nonviolence), seperti ikut 

memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap 

muka, dan menulis surat, maupun dengan cara-cara di luar prosedur yang 

wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (violence), seperti 

demonstrasi, pembangkangan halus, huru-hara, mogok, pembangkangan 

sipil, seperti kudeta dan revolusi.  

 

Untuk tipologi partisipasi politik Surbakti (1992) mengategorikan partisipasi 

politik ke dalam dua golongan, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi 

aktif meliputi kegiatan mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, 

mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat 

pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, 

membayar pajak, dan memilih pemimpin pemerintahan. Sedangkan partisipasi pasif 

meliputi kegiatan menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap 

keputusan pemerintah. 

 Surbakti (1992) juga menyatakan partisipasi politik dapat pula dikategorikan 

berdasarkan jumlah pelaku, yakni individual dan kolektif. Partisipasi secara individual 

dapat terlihat jika seseorang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada 

pemerintah. Sedangkan partisipasi politik secara kolektif adalah kegiatan warga 

negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa, yang terbagi dua, yaitu 

partisipasi politik yang konvensional, seperti kegiatan dalam proses pemilihan 

umum, dan partisipasi politik yang tidak konvensional (bersifat agresif), seperti 

pemogokan, unjuk rasa, menguasai bangunan umum, huru-hara, dan sebagainya. 
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C. Imbauan Pesan (Message Appeals) dalam Komunikasi Politik 

 

Pesan komunikasi disampaikan untuk mempengaruhi komunikan atau penerima 

pesan, baik secara individu maupun kelompok. Komunikan bukan hanya masyarakat 

atau publik yang biasanya menjadi sasaran komunikator dalam proses komunikasi 

politik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa proses komunikasi politik 

yang ideal adalah terjadinya komunikasi dua arah antara politisi (orang yang terlibat 

dalam kebijakan politik) dan masyarakat. Hal ini seperti yang disampaikan Gioia dan 

Chittipeddi (dalam Firmanzah, 2008) bahwa hubungan antara partai dan masyarakat 

adalah hubungan iterasi, yaitu kedua belah pihak terlibat dalam membangun 

pemahaman bersama. Dalam proses komunikasi ini, keduanya dapat memiliki peran 

ganda, yaitu dapat menjadi komunikator dan komunikan pada waktu yang 

bersamaan. Sehingga keduanya dapat saling mengirimkan pesan dan menerima 

pesan. 

Rakhmat (2001) menjelaskan bahwa pesan yang dimaksudkan untuk 

mempengaruhi komunikan harus menyentuh motif yang menggerakkan dan 

mendorong komunikan. Menurut Rakhmat (2001), secara psikologis, mengimbau 

komunikan untuk menerima dan melaksanakan suatu gagasan dapat dilakukan 

dengan cara menggunakan imbauan rasional, imbauan emosional, imbauan takut, 

imbauan ganjaran, dan imbauan motivasional.  

a. Imbauan rasional didasarkan pada anggapan bahwa manusia pada dasarnya 

adalah makhluk rasional yang baru bereaksi pada pesan-pesan yang bersifat 

rasional. Burgoon dan Betinghaus dalam Rakhmat (2001) menjelaskan bahwa 

pesan dengan pendekatan rasional perlu memperhatikan beberapa hal berikut 

ini;  

1. penggunaan pembuktian sangat bergantung pada topik pesan. Pesan yang 

disampaikan harus menyajikan bukti-bukti yang dapat diterima oleh 

komunikan. Dalam konteks komunikasi politik, bukti-bukti tersebut dapat 

berupa informasi yang terkait dengan kebijakan politik atau informasi yang 

menyampaikan tentang dampak yang terjadi akibat implementasi dari suatu 

kebijakan. 
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2. Komunikan dapat berbeda-beda dalam banyak faktor, misalnya usia, seks, 

pendidikan, dan lain-lain. Sehingga pembuktian yang dianggap persuasif 

oleh seseorang atau kelompok belum tentu menjadi pembuktian yang 

persuasif bagi seseorang atau kelompok lain. Oleh sebab itu, dalam pesan 

dengan menggunakan cara rasional ini perlu memperhatikan berbagai 

perbedaan tersebut.  

3. Sistem klasifikasi pembuktian yang ada sekarang ini berasal dari sistem 

hukum, yaitu dengan berpatokan pada kriteria pembuktian yang diakui 

secara hukum. Misalnya, hukum di Indonesia menyatakan bahwa rekaman 

pembicaraan seseorang dapat dijadikan bukti hukum, maka rekaman 

pembicaraan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti untuk mendukung 

pesan yang hendak disampaikan. 

 

b. Imbauan emosional, yaitu pesan yang disampaikan dengan pernyataan-

pernyataan atau bahasa yang menyentuh emosi komunikan. Betinghaus dalam 

Rakhmat (2001), menjelaskan beberapa hal yang dapat digunakan untuk 

membangkitkan emosi manusia, yaitu; 

1. Gunakan bahasa yang penuh muatan emosional untuk melukiskan situasi 

tertentu. Misalnya, untuk menyampaikan aspirasi politik tentang penolakan 

renovasi gedung parlemen dengan biaya besar, pesan dapat disampaikan 

dengan mengatakan “anggota parlemen sibuk mengurusi dirinya sendiri 

bukan rakyat miskin yang kelaparan dan tinggal di kolong jembatan” 

daripada menggunakan pernyataan “renovasi tidak diperlukan karena 

gedung parlemen masih layak pakai”.  

2. Hubungkan gagasan yang diajukan dengan gagasan yang tengah popular 

atau tidak popular. Misalnya, pesan tentang penolakan kenaikan harga BBM 

karena akan berimbas kepada kenaikan sembilan bahan pokok yang akan 

semakin menyulitkan masyarakat. Padahal di sisi lain, pemerintah sedang 

menggalakkan program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Kebijakan tersebut bukan membantu rakyat tetapi malahan semakin 

memperburuk keadaan rakyat. Pesan dapat didesain dengan mengkaitkan 

kebijakan kenaikan harga BBM dengan kebijakan mensejahterakan rakyat. 
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3. Hubungkan gagasan dengan unsur-unsur visual dan nonverbal yang 

membangkitkan emosi, misalnya meminta perbaikan sarana pendidikan 

dengan menampilkan gambar sekolah-sekolah yang rusak berat. 

4. Tampakkan pada diri komunikator petunjuk nonverbal yang emosional, 

misalnya muka melankolis, mata yang berlinang-linang, dan lain sebagainya. 

 

c. Imbauan takut menggunakan pesan yang mencemaskan, mengancam, atau 

meresahkan. Misalnya, masyarakat menyampaikan pesan tentang adanya 

demonstran dengan jumlah sangat besar yang berkumpul di depan Istana 

Merdeka terkait dengan kenaikan harga BBM kepada pejabat negara. Pesan ini 

dapat menjadi pesan yang menakuti pejabat Negara tersebut terkait 

kebijakkannya tentang kenaikan harga BBM tetap dinaikkan. 

d. Imbauan ganjaran, merupakan pesan dengan menggunakan rujukan yang 

menjanjikan komunikan dapat memperoleh sesuatu yang mereka inginkan atau 

perlukan jika mereka mengikuti pesan tersebut. 

e. Imbauan motivasional yaitu pesan dengan penggunakan motif yang menyentuh 

kondisi intern dalam diri manusia. Motif terbagi menjadi dua, yaitu motif 

biologis, dan motif psikologis. Manusia bukan hanya bergerak berdasarkan 

kebutuhan biologis seperti lapar, dan dahaga, tetapi juga karena dorongan 

psikologis seperti rasa ingin tahu, kebutuhan akan kasih sayang, dan keinginan 

untuk memuja.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A. Paradigma Penelitian 

Penelitian ini berupaya memetakan dan mendeskripsikan aspirasi politik 

masyarakat yang disampaikan melalui situs www.mpr.go.id. Dengan demikian, 

penelitian ini akan secara alami melihat peta aspirasi tersebut, sehingga paradigma 

yang digunakan adalah paradigma positivisme.   

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam meneliti pesan politik masyarakat melalui 

fasilitas “Surat Pembaca” di situs www.mpr.go.id adalah pendekatan kuantitatif. Hal 

ini didasarkan pada digunakannya penghitungan secara kuantitatif berbagai aspirasi 

politik yang disampaikan masyarakat melalui fasilitas “Surat Pembaca” di situs 

www.mpr.go.id.  

 

C. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis, 

yaitu suatu metode penelitian yang sistematis yang disusun untuk menguji isi 

informasi yang terekam (Bulaeng, 2004). Senada dengan Bulaeng, Rakhmat (2005) 

menjelaskan bawa analisis ini dapat digunakan untuk memperoleh keterangan dari 

isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang, baik itu buku, undang-

undang, lagu, puisi, dan lain sebagainya. Sehingga metode ini tepat digunakan untuk 

mendeskripsikan aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui fasilitas “Surat 

Pembaca” di situs www.mpr.go.id.  

 

D. Penentuan Kategorisasi 

Kategorisasi dilakukan berdasarkan teori message appeals (imbauan pesan) 

yang mencakup imbauan rasional, imbauan emosional, imbauan takut, imbauan 

ganjaran, dan imbauan motivasional. Selain itu, penelitian ini juga akan memetakan 

berbagai isu yang disampaikan masyarakat melalui fasilitas “Surat Pembaca” di situs 

www.mpr.go.id. 
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E. Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian adalah seluruh pesan yang disampaikan 

masyarakat melalui fasilitas “Surat Pembaca” di situs www.mpr.go.id untuk anggota 

MPR/DPR periode 2009-2014. Karena penelitian ini dilakukan pada tahun 2012, 

maka populasi adalah seluruh pesan yang disampaikan pada tahun 2009 – 2011. 

Sedangkan sampel dibatasi hanya pesan politik yang disampaikan pada bulan Januari 

hingga April 2011. Pemilihan ini didasarkan pada kenyataan frekuensi surat masuk 

yang sangat tinggi dibandingkan dengan periode lainnya. Selain itu, pada bulan 

Januari hingga April 2011 aspirasi masyarakat dalam “Surat Pembaca” di situs 

www.mpr.go.id mulai didokumentasikan secara tercetak dan didistribusikan kepada 

seluruh anggota MPR oleh Sekretariat Jendral MPR RI. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang akan diolah dalam penelitian dikumpulkan dengan cara: 

1. mendokumentasikan terlebih dahulu semua pesan politik yang disampaikan 

masyarakat melalui fasilitas “Surat Pembaca” di situs www.mpr.go.id. 

2. data yang terpilih sebagai sampel penelitian, kemudian dimasukkan ke dalam 

coding sheet (lembar koding), sesuai kategori yang telah ditentukan. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Oleh karena itu, analisis dalam 

penelitian ini adalah dengan: 

1. memaparkan angka absolut atau persentase data kuantitatif, yang diperoleh dari 

penghitungan frekuensi dan volume aspirasi yang diteliti; dan 

2. memaparkan data kualitatif, berdasarkan hasil pengamatan atas isu-isu yang 

terkait aspirasi politik melalui fasilitas “Surat Pembaca” di situs www.mpr.go.id. 

 

H. Jadwal Kegiatan 

No Kegiatan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

1 Persiapan                      

 a. Studi Pustaka                     

http://www.mpr.go.id/
http://www.mpr.go.id/
http://www.mpr.go.id/
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b. Penulisan  

Proposal   
                    

 
c. Pembuatan  

coding sheet 
                     

2 Pengumpulan Data                      

3 Pengolahan Data                      

4 Penulisan Laporan                      

5 Seminar Penelitian                      
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BAB IV 
ANALISIS DATA 

 

Data yang diolah dalam penelitian ini adalah surat/aspirasi yang dikirimkan 

masyarakat ke kolom “Suara Pembaca” yang terdapat di situs www.mpr.go.id pada 

bulan Januari hingga April 2011. Selama periode empat bulan tersebut, terdapat 118 

surat yang masuk. Dari jumlah tersebut, 22 di antaranya tidak dianalisis karena tidak 

relevan dengan topik penelitian. Dengan demikian, jumlah sampel yang dikelola 

sejumlah 96 surat. 

 

A. Karakteristik aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kolom “Surat 
Pembaca” di situs resmi MPR www.mpr.go.id 

 

Hasil analsis data menunjukkan bahwa mayoritas pesan yang disampaikan 

masyarakat bersifat rasional karena dilengkapi dengan data-data yang mendukung 

argumentasi yang mereka sampaikan. Sebagian lagi bersifat emosional, motivasional, 

dan takut. Secara rinci dapat dilihat pada tebel 1 berikut ini. 

 

Tabel  
Message Appeals aspirasi online pada kolom “Surat Pembaca” di situs resmi MPR 

www.mpr.go.id. 
 

No. Message Appeals Frekuensi 

1. Imbauan rasional 37 

2. Imbauan emosional 30 

3. Imbauan takut 3 

4. Imbauan ganjaran 0 

5 Imbauan motivasional 26 

Total 96 

 

Berikut ini adalah contoh surat masuk berdasarkan message appeals aspirasi 

online pada kolom “Surat Pembaca” di situs resmi MPR www.mpr.go.id. 

1. Pesan rasional 

Pesan rasional adalah pesan yang disampaikan dengan menggunakan simbol 

atau pernyataan yang didukung dengan pembuktian atau sistem klasifikasi 

http://www.mpr.go.id/
http://www.mpr.go.id/
http://www.mpr.go.id/
http://www.mpr.go.id/
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pembuktian. Berikut ini adalah salah contoh surat masuk dalam  kolom “Surat 

Pembaca” di situs resmi MPR www.mpr.go.id dengan karakteristik pesan yang 

cenderung rasional. 

 

 
Penyelesaian Honorer 

Bapak Ibu Yang Terhormat.. Perkenankanalah saya menyampaikan sedikit uneg2 dari 
masyarakat bawah, terkait dengan penyelesaian masalah Honorer yang di sebagian 
besar daerah masih menjadi persoalan yang ruwet. Kami hanya berharap..kebijakan 
para Pejabat yang terkait tidak merugikan atau memandang sebelah mata kepada 
Honorer di atas 2005. Karena pada kenyataannya..ketika masa pengangkatan 
honorer sampai dengan periode 2009, yang mengacu kepada PP 48 Tahun 2005 
ataupun PP 47 Tahun 2008, banyak juga honorer yang mengabdi di atas tahun 2005 
terjaring dan diangkat menjadi PNS. Bukan saatnya menyalahkan siapa dan kenapa 
terjadi seperti itu, tapi ..sekiranya akan sangat bijak, jika Bapak Ibu anggota MPR 
yang terhormat, bekerja sama dngn para Pejabat yang terkait..mencari penyelesaian 
yang bijak untuk masalah Penyelesaian Honorer tersebut di atas. Mereka...para 
honorer juga mengabdikan diri untuk kemajuan Bangsa dan Negara. Keberadaan 
mereka dibutuhkan, bahkan seringkali beban tugas mereka melampui yang telah 
menjadi PNS / CPNS.... Saya mungkin hanya sebagian kecil dari pribadi yang melihat, 
mengetahui hal-hal tersebut di atas, saya hanya merasa prihatin seandainya 
kebijakan Parlemen dan Para Pejabat yang terkait, tetap memandang sebelah mata 
terhadap nasib honorer di atas tahun 2005. Sekian yang dapat saya haturkan, dan 
sangat berharap tulisan kecil ini betul2 mendapat perhatian, sebagai wujud aspirasi 
kami yang di bawah.. Dengan segenap rasa hormat saya sampaikan ini semua..untuk 
sekiranya mendapatkan tanggapan yang positif. Terima Kasih  
Budy Santoso  

 

Surat dengan judul “Penyelesaian Honorer” ini menyoroti tentang tenaga 

honorer di berbagai instansi pemerintah yang tidak/belum diangkat menjadi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS). Surat ini dikategorikan sebagai surat dengan sifat rasional karena 

surat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 tahun 2005 tentang 

Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil serta PP 47 tahun 

2008 tentang Wajib Belajar. Dalam surat ini, pengirim (Budy Santoso) mengritisi 

kenyataan bahwa tenaga honorer yang mengabdi di berbagai instansi pemerintah 

sebelum tahun 2005, banyak yang tidak diangkat menjadi CPNS/PNS. Padahal, 

menurutnya para tenaga honorer ini telah berkontribusi signifikan untuk kemajuan 

bangsa. Meskipun surat ini bersifat rasional, karena mengungkapkan argumentasi 

yang didukung dengan data-data faktual, tentu pesan yang terselip agar MPR 

mendengar aspirasi pengirim surat agar tidak memandang tenaga honorer di atas 

http://www.mpr.go.id/
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2020
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tahun 2005 sebelah mata. Intinya, pengirim surat meminta keadilan agar Tenaha 

honorer ini juga bisa diangkat menjadi PNS.  

2. Pesan Emosional 

Pesan emosional adalah pesan yang disampaikan dengan menggunakan 

simbol atau pernyataan yang menyentuh emosi komunikan (pembaca). Berikut ini 

adalah salah contoh surat masuk dalam  kolom “Surat Pembaca” di situs resmi MPR 

www.mpr.go.id. dengan karakteristik pesan yang cenderung emosional. 

 

Pemrintah Indonesia  
Kepada MPR/DPR. Di mana keadilan semua hanya buat mainan tentang tenaga 
honor PTT. MPR/DPR tidak sungguh-sungguh mengatasasi PTT Honor. Kenapa 
Sekarang banyak CPNS yang belum bekerja di intansi pemerintah Sudah dapat 
SCPNS. Sedangkan Tenaga Honor yang sudah bekerja tidak perbah diperhatikan. 
Apa karna perut kalian belum pada buncit sehimgga PTT tidak diperhatikan karna 
tidak ada duityaa aku yakin nanti kalo tenaga honor Katagori II harus mengikuti tes 
Akan ada manipulasi karna di negeri ini duit yang diutamakan bukan pengabdian...  
zakariyal ansor  

 

Surat di atas yang berjudul “Pemerintah Indonesia” ini sarat dengan kata-kata 

yang bernada emosional. Surat ini menyoroti kenyataan banyaknya tenaga honorer 

yang sudah bertahun-tahun mengabdi di berbagai instansi pemerintah yang tidak 

diangkat menjadi PNS. Sementara, PNS banyak merekrut tenaga baru. Ungkapan 

emosional diekspresikan melalui pernyataan-pernyataan:  

 Di mana keadilan semua hanya buat mainan tentang tenaga honor PTT,  

 Apa karna perut kalian belum pada buncit sehimgga PTT tidak diperhatikan karna 

tidak ada duityaa 

 duityaa aku yakin nanti kalo tenaga honor Katagori II harus mengikuti tes Akan ada 

manipulasi karna di negeri ini duit yang diutamakan bukan pengabdian... 

Surat yang bernada emosional ini tentu bertujuan dengan kata-kata hujatan 

tersebut, para anggota MPR tergerak hatinya untuk mau mendengarkan suara rakyat 

kecil, khususnya para tenaga honorer, yang berharap bisa diangkat menjadi PNS 

setelah bertahun-tahun mengabdi. 

3. Pesan Takut 

Pesan takut adalah pesan yang disampaikan dengan menggunakan simbol 

atau pernyataan yang mencemaskan, mengancam, atau meresahkan. Berikut ini 

http://www.mpr.go.id/
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2035
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2035
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adalah salah contoh surat masuk dalam  kolom “Surat Pembaca” di situs resmi MPR 

www.mpr.go.id. dengan karakteristik pesan yang cenderung berisi pesan yang 

mencemaskan, mengancam, atau meresahkan. 

 

Sabtu, 19/02/2011 06:13 
kekuasaan adalah amanah  
dengarkan kalimat yang disampaikan jangan melihat orang yang menyampaikan 
kalimatnya. Bapak Ibu yang saat ini telah diberikan Allah amanah, saya atas nama 
rakyat memohon jagalah amanat dengan sebaik-baiknya. karena setelah kematian 
ada pertanggungjawaban. orang yang baik, adalah orang tidak selalu benar tetapi 
orang yang baik adalah orang yang apabila salah berusaha memperbaikinya. 
mencontohlah sikap dan perilaku sahabat Rosul SAW. jagalah harga diri, yang 
berdasarkan sikap dan perilaku yang sholih, bukan karena harta dan jabatan.  
evi  

 

 Sesuai dengan pendapat Betinghaus dalam Rakhmat (2001), imbauan takut 

menggunakan pesan yang mencemaskan, mengancam, atau meresahkan. Surat di 

atas yang berjudul ”Kekuasaan adalah Amanah” mencoba menyentuh sisi psikologis 

para anggota MPR melalui pendekatan relijius yang mengingatkan bahwa para 

anggota MPR memperoleh amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Mereka diminta 

untuk menjaga amanah tersebut karena akan ada pertanggungjawabannya di mata 

Allah SWT di hari kemudian. Jika anggota MPR tidak menegakkan kebenaran dan 

hanya silau oleh harta dan tahta, mereka tetap akan berhadapan dengan hukum 

Tuhan. Surat yang dikirimkan oleh Evi ini, tentu bertujuan agar para anggota MPR 

mempunyai rasa takut jika tidak mampu menjalankan amanah yang diembannya 

dengan baik karena akan ada ganjarannya dari Tuhan. 

4. Pesan Motivasional 

Pesan motivasional adalah pesan yang disampaikan yaitu pesan dengan 

simbol atau pernyataan yang isinya menggunakan motif yang menyentuh kondisi 

intern dalam diri manusia, baik motif biologis maupun motif psikologis. Berikut ini 

adalah salah contoh surat masuk dalam  kolom “Surat Pembaca” di situs resmi MPR 

www.mpr.go.id. dengan karakteristik pesan yang cenderung bersifat motivasional. 

 

Mohon bantuan biaya tugas akhir kuliah.  
Kepada Yth. Bapak/Ibu Anggota DPR.RI. Assalamu&#039;alaikum Wr. Wbr. Saat ini 
saya sedang kuliah di STIKOM Muhammadiyah Jayapura semester VIII (delapan). 
Untuk menyelesaikan tugas akhir berupa penulisan proposal dan skripsi sampai 

http://www.mpr.go.id/
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1981
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1981
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1981
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1981
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1981
http://www.mpr.go.id/
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2007
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2007
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2007
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2007
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2007
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2007
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2007
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2007
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2007
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2007
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2007
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2007
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dengan pembiayaan ujian serta wisuda membutuhkan biaya Rp. 6.000.000,- (enam 
juta rupiah) ditambah biaya lain-lainnya. Karena ketidak adaan dana tersebut 
dengan ini saya mohon dengan segala kerendahan kepada Bapak/Ibu anggota DPR 
RI yang berkenan membantu saya, semoga amal baik Bapak/Ibu mendapat balasan 
oleh Allah SWT. Amin. Hormat saya : Ch. Muchlis Sawaki NIM. 200712013 Program 
Studi Komunikasi Massa Nomor HP. 0852 4451 9925 Nomor Rekening :BRI. 3415-01-
002194-53-0  
Ch. Muchlis Sawaki  

 
 

Betinghaus (dalam Rakhmat, 2001) memaknai imbauan motivasional sebagai 

pesan dengan penggunakan motif yang menyentuh kondisi intern dalam diri 

manusia. Surat yang dikirimkan oleh Ch. Muchlis Sawaki di atas memiliki sifat 

motivasional ini, karena niat dari pesan ini adalah untuk meminta bantuan dana bagi 

tugas akhir kuliahnya.  

 
Untuk memudahkan melihat perbandingan prosentase aspirasi online pada 

kolom “Surat Pembaca” di situs resmi MPR www.mpr.go.id. berdasarkan konsep 

message appeals dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini. 

 

 

Gambar 1. 
Persentase Karakteristik Aspirasi Masyarakat 

 Dari gambar 1 dapat diketahui bahwa prosentasi imbauan rasional sebanyak 

39%, imbawan emosional 31%, imbauan motivasional 27%, imbauan takut 2%, dan 

imbauan ganjaran tidak ada (0%). 
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B. Jenis isu yang disampaikan masyarakat melalui kolom “Surat Pembaca” di situs 
resmi MPR www.mpr.go.id 
 

 Seluruh sampel dianalisis dengan menggunakan lembar koding (coding sheet) 

untuk melihat jenis imbauan pesannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pesan 

yang disampaikan dalam kolom “Surat Pembaca” di situs resmi MPR www.mpr.go.id 

cenderung beragam yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2 
Jenis-Jenis Isu pada Surat Masuk dalam Kolom “Surat Pembaca” di situs resmi MPR 

www.mpr.go.id (n>2) 

No. Kategorisasi Isu Frekuensi 
Kemunculan 

1 Bantuan dana pendidikan 14 

2 Pengangkatan honorer menjadi PNS 14 

3 Masalah outsourcing 6 

4 Rencana pembangunan gedung baru DPR 4 

5 Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat UUD NRI 1945 4 

6 Konflik yang melanda bangsa 3 

7 Kekecawaan terhadap pemerintah 3 

8 Materi GBHN untuk tugas kuliah 3 

9 Saran penanyangan program MPR di stasiun TV 2 

10 Pengaduan kasus Kaskus 2 

11 Permohonan informasi pengumunan lomba Karya Tulis 5 Pilar 
Bangsa 

2 

12 Permohonan Bantuan utk Melahirkan 2 

13 Permohonan kunjungan ke MPR 2 

 

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa frekuensi kemunculan surat masuk 

dengan tema yang sama sangat beragam. Frekuensi tertinggi adalah surat masuk 

dengan isu “bantuan dana pendidikan” dan isu “pengangkatan honorer menjadi 

PNS”. Untuk memudahkan melihat frekuensi isu yang disampaikan dalam surat 

masuk pada kolom “Surat Pembaca” di situs resmi MPR www.mpr.go.id. dapat 

dilihat pada gambar 2 berikut ini. 

 

http://www.mpr.go.id/
http://www.mpr.go.id/
http://www.mpr.go.id/
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Gambar 2. 
Jenis dan Frekuensi Isu (n>2) 

 

Dari gambar 2 dapat diketahui bahwa kemunculan isu “bantuan dana 

Pendidikan” dan isu “Pengangkatan Honorer menjadi PNS” berada pada frekuensi 

kemunculan tertinggi dengan prosentase 23%. Kemudian dilanjutkan dengan 

kemunculan isu tentang “masalah outsourcing” sebanyak 10 %. Isu “Rencana 

pembangunan gedung baru DPR” (7%). Isu “Pelaksanaan lomba cerdas cermat UUD 

NRI 1945” (7%). Isu “konflik yang melanca bangsa” (5%). Isu “kekecewaan terhadap 

pemerintah” (5%). Isu “ Materi GBHN untuk tugas kuliah” (5%). Isu “ saran 

penayangan program MPR di stasium TV” (3%). Isu “pengaduan kasus kaskus” (3%). 

Isu “Permohonan informasi pengumuman lomba karya tulis 5 pilar bangsa” (3%). Isu 

“permohonan bantuan untuk melahirkan” (3%). Isu “ Permohonan kunjungan ke 

MPR” (3%). 

 Selain isu dengan frekuensi kemunculan minimal dua kali keatas. Terdapat 

pula isu yang frekuensi kemunculannya hanya satu kali saja yang dapat dilihat pada 

tabel 3 berikut ini.  

Tabel 3 
Frekuensi Jenis Isu (n=1) 

No. Jenis Isu 

1 Kasus budiono 

2 Hentikan sistem pengiriman TKI  

3 Tingkat kemakmuran yang tidak merata 

4 Kerjasama sosialisasi MPR 

5 Perilaku anggota dewan 

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1939
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6 Unsur anggota MPR 

7 Jangan Bentuk Pansus Gayus  

8 Berita duka cita 

9 Perbedaan UUD 45  

10 Kejasama 

11 Mencari kerja 

12 Do’a untuk anggota dewan 

13 Permohonan bantuan modal usaha 

14 Nasehat bagi anggota dewan 

15 Pelantikan presiden dan wapres 

16 Alamat email presiden RI 

17 Transmigrasi 

18 Pembayanan Tunjangan Jabatan Struktural Korpri  

19 Pengaduan Kekerasan 

20 Korupsi 

21 Mohon Kuncuran Dana APBD untuk pendidikan  

22 Keterlambatan pengesahan RKA 

23 UUD 1945 yang benar yang mana?  

24 Permintaan Draft Amandemen ke 5 UUD 

25 Ingin Indonesia lebih baik 

26 PNS yang tidak berkualitas  

27 Minta Perhatian 

28 Permohonan Dikirimi Buku 

29 Pendidikan Indonesia Memprihatinkan 

30 Pengentasan Kemiskinan 

31 Permohonan Bantuan utk Pengobatan tumor 

32 Premanisme 

33 Permintaan isi TAP MPR 

34 Berdagang Emas 

35 Suara Mahasiswa  

36 Pembayaran Gaji PNS  

 

Selain dari hasil analisis tekstual pada surat yang disampaikan masyarakat 

dalam kolom “Surat Pembaca” di situs resmi MPR www.mpr.go.id, penelitian ini juga 

didukung dengan wawancara kepada anggota MPR/DPR terkait dengan pengetahuan 

dan pemanfaatan informasi dalam kolom “Surat Pembaca” di situs resmi MPR 

www.mpr.go.id dalam pelaksanaan fungsi MPR dan DPR. Berikut ini hasil analisis 

data dari hasil wawancara tersebut. 

1. Anggota MPR/DPR menyatakan mengetahui dan mengakses kolom “Surat 

Pembaca” di www.mpr.go.id dengan intensitas yang berbeda-beda. Tetapi tidak 

semua mengetahui edisi tercetak yang didistribusikan oleh sekjen MPR sejak 

2011 

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1948
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1959
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2001
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2011
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2011
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2011
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2011
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2011
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2011
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2011
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2009
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2039
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2479
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2391
http://www.mpr.go.id/
http://www.mpr.go.id/
http://www.mpr.go.id/
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2. Mereka menyatakan bahwa aspirasi online tersebut dijadikan inspirasi dan 

membawa masalahnya dalam rapat dengan mitra kerja (pemerintah) yang terkait 

dengan masalah yang dipersoalkan  

3. Kolom “Surat Pembaca” dinilai sangat bermanfaat bagi kinerja anggota MPR/DPR 

4. Anggota MPR/DPR pun berpendapat bahwa: 

1) Kolom “Surat Pembaca” di www.mpr.go.id  belum maksimal digunakan oleh 

masyarakat sebagai wadah penyalur aspirasi  

2) Masyarakat perlu merubah cara penyampaian aspirasi, yaitu melalui media 

online, sebab mendatangkan banyak kemudahan, terutama dari sisi waktu, di 

mana saja bisa diakses  

3) Untuk masyarakat yang menyampaikan aspirasi, hendaknya memuat tujuan 

aspirasi yang jelas atau instansi terkait yang hendak dituju. Di samping itu, 

perlu mencantumkan identitas yang jelas, agar mudah dihubungi  

 

http://www.mpr.go.id/
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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

1. Message appeals dalam pesan aspirasi politik oleh masyarakat melalui 

melalui fasilitas “Suara Pembaca” di situs resmi MPR www.mpr.go.id 

mayoritas bersifat rasional dan emosional. Pesan dikategorikan bersifat 

rasional karena menyampaikan aspirasi dengan menyertakan berbagai data 

dan alasan yang logis.  Sedangkan pesan yang bersifat emosional ditunjukkan 

dengan karakteristik pesan yang berisi pernyataan yang menghujat, memaki, 

mengritisi perilaku dan berbagai kebijakan MPR/DPR secara tajam. 

2. Isu yang disampaikan masyarakat melalui fasilitas “Suara Pembaca” di situs 

resmi MPR www.mpr.go.id. sangat beragam. Sebagian besar mengangkat isu 

mengenai permohonan bantuan dana pendidikan, pengangkatan tenaga 

honorer menjadi PNS, dan  masalah outsourcing tenaga kerja. 

3. Sedangkan isu yang muncul pada masa itu (wacana pembatasan BBM 

bersubsidi pada Januari 2011, evaluasi dana BOS 2011 dan penyaluran dana 

BOS 2012) tidak diangkat di forum ini.  

4. Dari sisi masyarakat, mereka belum memanfaatkan fasilitas suara pembaca di 

situs www.mpr.go.id secara maksimal dalam menyampaikan aspirasi kepada 

anggota MPR. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis isi pesan yang 

menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan oleh masyarakat masih 

sekedar pesan individual yang terkait dengan masalah pribadi, misalnya 

permohonan bantuan biaya pendidikan dengan frekuensi tertinggi. 

5. Dari sisi anggota MPR/DPR, mereka belum memanfaatkan secara maksimal 

“Suara Pembaca” di situs resmi MPR www.mpr.go.id sebagai media untuk 

menjaring aspirasi, namun hanya menjadikannya sebagai inspirasi dalam 

rapat kerja terkait masalah yang sedang dihadapi masyarakat.  

6. Penjaringan aspirasi yang meraka lakukan masih didominasi dengan cara 

konvensional, yakni melalui kunjungan kerja pada saat reses (4 kali setahun), 

kunjungan kerja perorangan (6 kali setahun), kunjungan kerja komisi (minmal 

http://www.mpr.go.id/
http://www.mpr.go.id/
http://www.mpr.go.id/
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5 kali setahun) dan kunjungan pribadi yang dilakukan mininal setiap 1 bulan 

sekali. 

 

B. Rekomendasi 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media aspirasi “Surat Pembaca” di 

situs www.mpr.go.id belum digunakan secara maksimal dan diasumsikan 

masyarakat lebih maksimal menggunakan media sosial yang dibuat dan 

dikembangkan oleh mereka sendiri yang mengekspos isu-isu politik, misalnya 

dalam kasus Bibit-Chandra, kasus Prita-RS Omni, kasus kriminalisasi KPK 

(Novel Baswedan). Namun demikian ini adalah asumsi yang harus dibuktikan 

dengan penelitian.  

2. Untuk memaksimalkan fungsi kolom “Surat Pembaca” di situs www.mpr.go.id 

sebagai media penghimpun aspirasi, sebaiknya MPR membuat alur 

pengelolaan aspirasi online tersebut seperti Sistem Informasi Aspirasi dan 

Pengaduan Masyarakat DPR RI yang terdapat di situs www.dpr.go.id yang 

memiliki alur pengelolaan aspirasi dan pengaduan. Dengan demikian, aspirasi 

yang disampaikan oleh masyarakat dapat dikelola dengan lebih baik dan 

sampai kepada anggota parlemen yang dituju. 

http://www.mpr.go.id/
http://www.mpr.go.id/
http://www.dpr.go.id/
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LAMPIRAN 1 
 

Coding Sheet 
 
Ket: 
R = Rasional 
E = Emosional 
T = Takut 
G = Ganjaran 
M = Motivasional 

 

NO. Aspirasi Online Isu 
Imbauan Pesan 

(Message Appeals) 

R E T G M 

1.    Minggu, 02/01/2011 05:28 
***PEMERINTAH RI&amp;NKRI KRIMINAL 
INTERNATIONAL*** 
yth, saudara ketua MPR/DPRRI di Senayan 
Jakarta. Memeperhatian niat baiknya 
pemerintah Indo Nesia sehubungan dengan 
masih saja menguasai Territorial Integritas 
Negara Republik Maluku Selatan, dan 
kemudian mencuri hak miliknya serta 
bertindak dengan kekuatan militernya, 
disemenanjung pulau Kisar Maluku Barat, 
untuk menggali GAS BUMI milik Negara 
Republik Maluku Selatan (RMS), adalah perlu 
menjadi perhatian anda sekalian. Ingatlah 
bahwa, semakin gencarnya niat kalian semua 
dalam merampas dan marampok hak milik 
RMS, biarlah kutuk dan laknatlah menjadi 
bahagian kalian semua sehingga gedung 
megah serakah ini (MPR/DPRRI) akan hanya 
tinggal puing puing kehancuran belaka. 
Bacalah Ambon.com massage no. 54567. 
Untuk itu, bila negara ini mau bebas dari 
semua hambatan, keluarlah dari territorial 
integritas RMS dan sekaligus mencabut 
Pengumuman Perang Soekarno terhadap 
Territorial Integritas RMS tertanggal 5 januari 
1955. Atas perhatiannya, kami membilang 
terimakasih kiranya Tuhan saja yang 
memberkati bangsaku Republik Maluku 
Selatan amin.  
J.H. Werinussa *** RMS NEGARA BERDAULAT 
*** 
 

Kemerdekaan 
RMS 

 √    

2.    Minggu, 02/01/2011 09:05 
perbudakan di pln 
kami merasa di perbudak dengan gaji tak 
cukup untuk menghidupi keluarga dmna 
beban pekerjaan yg tak ada habisnya. aq 
sering terharu melihat pengabdian saudara 
saudara kami di unit- unit mereka bekerja 

Keluhan tenaga 
outsourcing di pln 

 √    

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1932
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1932
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1933
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siang malam sering sampai 24 jam tanpa 
lembur. suami keluar kerja istri jaga pesawat di 
kantor, bahkan sering ada yg bawa anak tuk 
bantu pekerjaan bapaknya dalam kondisi 
tertentu. kami sering di bebankan dengan 
pekerjaan di luar kontrak kami tanpa upah 
secuilpun, pernah kami d wilayah sultan batara 
bawa aspirasi tapi ancaman phk telah 
menjemput dari para pegawai, alasannya salah 
alamatlah, harus ke vendorlah di pingpong 
teruuus. saya yakin pln tidak akan maju, 
selama mereka tetap berdiri ditengah rintihan 
derita kepiluan para outsourcing. kami mohon 
pada pihak yg punya wewenang berbuat 
amallah selama kesempatan itu masih di buka 
Tuhan untuk anda. jgn ada penyesalan di 
kemudian hari setelah amanah dari Tuhan 
sudah tercabut............  
 
and 

3.    Minggu, 02/01/2011 23:44 
assalammualaikum wr wb 
ASSALAMMUALAIKUM WR WB SUDAH SIDIK 
JARI KEPOLISIAN SIM A// DONOR DARAH DI 
PMI ( GOL : A ) MAU APA LAGI ?APA LAGI 
YANG KURANG TENTANG DIRI SAYA DAN 
RUMAH TANGGA SAYA // MASIH PERLU KE 
BEA CUKAI//SIAPA TAKUT ? CATATAN : APA 
PERLU DATANG KE SAMSAT BUAT SIM BARU 
YANG TELAH HILANG ?BUKU TABUNGAN DAN 
ATM MANDIRI HILANG NO REK : 
142000433254-9 ( BANK MANDIRI CABANG : 
GUBENG KERTA JAYA A/N : JEMMY WIJAYA ( 
SEUMUR HIDUP CUMA PUNYA REKENING 
BANK DI MANDIRI DAN BCA ( ITU BENAR ) 
ASSALAMMUALAIKUM WR WB SAYA PENGEN 
PUNYA MOBIL DAN RUMAH ////// SINGKAT 
DAN JELAS IYAH BENAR SEKALI 
ASSALAMMUALAIKUM WR WB NAMA SAYA 
AHOCK MURSYD JEMMY ENGAK PERNAH 
TERLIBAT DALAM KASUS : 
TERORISME//PENYELUDUPAN//PERAMPOKAN
//PEMBUNUHAN/PEMERKOSAAN//PEMBABAT
AN KAYU ( ITU FITNAH ) MANTAN 
NARAPIDANA POLRES KERAWANG ( JAWA 
BARAT ) DIREKTORAT PAJAK JENDRAL BEA DAN 
CUKAI // BERANI MENUNJUKKAN KARENA 
KEBENARAN DAN HARGA DIRI YANG FITNAH 
SEDIAKAN YA ( 1MILIAR SAJA DAH ) SEUMUR 
HIDUP ENGAK PERNAH TUH PUNYA REKENING 
DI : BRI/BI/DSB ASSALAMMUALAIKUM WR WB 
CATATAN : SAYA MAU BELI MOBIL 
MEWAH//MOTOR MEWAH/MOBIL 

Kekecawaan 
terhadap 
pemerintah 
(curhat) 

 √    

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1934
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MEWAH//ISTRI YANG CANTIK DAN 
SHOLEHA//naik pesawat YANG FITNAH DAN 
TUDUH SEDIAKAN SEMUANYA KALAU 
MEMANG MANUSIA BERIMAN KALAU ENGAK 
BERARTI ADALAH : SETAN ATAU JIN BUKAN 
MANUSIA //RUMAH TANGGA SAYA SUDAH 
SUSAH HAMPIR 4 TAHUN  
ahockmursydjemmywijaya computer sejak 
2007 
 

4.    Senin, 03/01/2011 04:44 
ASA 
CATATAN : SEUMUR HIDUP SAYA ENGAK 
PERNAH TUH DEMI ALLAH SWTSAYA ENGAK 
PERNAH TUH BUKA REKENING ATAU 
MENABUNG UANG DI BANK : 
BI//BRI//DANAMON/BII/PERMATA BANK 
DANSEBAGAINYA YANG PERNAH BUKA 
REKENING DAN MENABUNG TRANSAKSI UANG 
DI : BANK MANDIRI DAN BANK BCA AN : 
JEMMY WIJAYA ATAU AHOCK NO REKENING : 
142-000-433254-9 CABANG : KERTAJAYA 
SURABAYA JL : KERTAJAYA 
ASSALAMMUALAIKUM WR WB  
ahockmursydjemmywijaya computer 

Kekecawaan 
terhadap 
pemerintah 
(curhat) 

 √    

5.    Kamis, 06/01/2011 01:08 
Saran dan Tanggapan APDESI 
Dipermaklumkan dengan hormat, bersama ini 
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia 
menyampaikan saran dan tanggapan kepada 
Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri 
yang menyangkut hal-hal sebagai berikut: 1. 
APDESI mengucapkan terima kasih kepada 
pemerintah yang telah memberikan bantuan 
moril maupun materiil untuk perkembangan 
pembangunan di pedesaan. 2. APDESI 
mendukung segala bentuk program 
pemerintah yang keberpihakkan terhadap 
kemajuan dan perkembangan desa. 3. APDESI 
merasa prihatin dengan maraknya aksi demo 
yang dilakukan oleh sebagian atas nama 
kepala desa dan perangkat desa (mengenai 
masa jabatan kepala desa dan perangkat desa 
menjadi PNS), keinginan itu nampak kurang 
rasional dengan keberadaan otonomi desa tapi 
yang harus diperhatikan lebih utama adalah 
masalah kesejahteraan. 4. Mohon untuk dikaji 
ulang kembali penetapan Sekretaris Desa 
diangkat menjadi PNS dan diisi oleh PNS, serta 
peran Camat/Kecamatan kurang signifikan 
pemberian pembinaan kepada desa. 5. Sampai 
saat ini kami mempertanyakan aturan Menteri 
Dalam Negeri yang mengatur pedoman 

Asosiasi 
Pemerintah Desa 
Seluruh Indonesia 
menyampaikan 
saran dan 
tanggapan kepada 
Pemerintah 
melalui Menteri 
Dalam Negeri 
yang menyangkut 
aturan Menteri 
Dalam Negeri 
yang mengatur 
pedoman Asosiasi 
Pemerintah Desa 
sesuai dengan 
Pasal 106 ayat 2 
PP Nomor 72 
tahun 2005 
tentang desa 

√     

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1935
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1936
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Asosiasi Pemerintah Desa sesuai dengan Pasal 
106 ayat 2 PP Nomor 72 tahun 2005 tentang 
desa. Demikian saran dan tanggapan 
disampaikan, semoga menjadi bahan kajian 
dan pertimbangan demi terciptanya 
pemerintah desa yang demokratis, adil, maju, 
sejahtera dan akuntabilitas, atas segala 
perhatiannya diucapkan terima kasih.  
ipung surya 
 

6.    Kamis, 06/01/2011 21:21 
mengenai konflik 
maaf pak tolong bapak bicarakan keada 
seluruh wakil rakyat akan komplik yang 
melanda bansa kita beberapa tahun terakhir 
ini apakah ada solusinya,, agar hidup kita lebih 
bebas konflik  
anjas 
 

Konflik yang 
melanda bangsa 
 

    √ 
(m
oti
f 
psi
ko
lo
gis
) 

7.    Jumat, 07/01/2011 15:20 
KELUhan RAkyat!!! 
HUhhhhh Knpa Kasus boediono SdH Lenyap 
ini!!!!???  
 
SChatzy boy 

Kasus boediono  √    

8.    Sabtu, 08/01/2011 11:48 
Hentikan sistem pengeriman TKI 
Salam hormat untuk para pemimpin dan wakil 
rakyat. Saya hanya seorang mahasiswa yang 
ingin memberikan sedikit saran untuk 
perbaikan sistem pemerintahan kedepan. Saya 
hanya berharap bahwa pengeriman TKI 
ditiadakan. TKI hanya menjadikan rakyat kita 
dijajah walaupun secara tidak langsung. Dalam 
arti kata (maaf), TKI sama saja dengan menjual 
SDM kita ke negara lain. Permasalahan TKI tak 
kunjung selesai. Adanya penyiksaan TKI oleh 
majikan, penganiayaan dan sebagainya. Saya 
hanya bertanya, dimana letak moral bangsa 
kita ketika melihat begitu banyak penyiksaan 
yang terjadi pada rakyat? Saran saya: 
Tingkatkan IPTEK anak bangsa, buka lapangan 
kerja yang luas, berikan pembelajaran yang 
layak untuk menuju masyarakat madani. Kita 
punya SDA yang berlimpah ruah dan peluang 
untuk menciptakan sektor lapangan kerja baru 
juga melimpah. Saya mohon untuk perhatian 
bapak/ibu wakil rakyat untuk mencoba 
menyelesaikan permasalahan negara kita 
dengan membuka peluang untuk kelancaran 
bisnis, ekonomi, iptek untuk perubahan negara 
kedepan. Negara maju bukanlah negara yang 
hanya berdiam diri dengan sebuah 

Hentikan sistem 
pengeriman TKI 

√     

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1937
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1938
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1939
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1939
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1939
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permasalahan, tapi negara yang bangkit akibat 
sebuah permasalahan. Kita contoh negara 
Jepang yang dulunya miskin namun kini 
makmur. Banyak negara lain yang bisa kita 
jadikan pedoman untuk maju ke depan. 
Contohnya selama kepemimpinan presiden 
Habibie yang mampu membangkitkan kualitas 
ekonomi rakyat dan iptek melalui usaha 
pembuatan pesawat. Harusnya pemerintahan 
sekarang mampu lebih pintar dengan mampu 
memajukan iptek negara seperti yang 
dilakukan dalam kepemerintahan pak Habibie. 
Pemerintah tidak hanya bijak, namun bisa 
mengendalikan iptek dunia. Kita sudah 
beranjak menjadi negara terbelakang jika 
selalu menuntut permasalahan dan 
mengabaikan permasalahan itu sendiri. 
Perubahan adalah satu-satunya cara untuk 
perbaikan generasi kedepan. Revolusi untuk 
reformasi dan Reformasi untuk revolusi. 
Sekian surat saya. Mohon maaf atas 
kelancangan kata-kata saya. Saya harap 
bapak/ibu mau mendengar aspirasi saya. 
Terima kasih  
 
siti fatimah 
 

9.    Minggu, 09/01/2011 22:52 
curhat 
ngeri kalau melihat tingkat kemakmyran 
bangsa ini, dimana yang kaya jelas semakin 
kaya, dan yang miskin semakin terpuruk, wakil 
rakyat kapan anda melihat kebawah 
kehidupan rakyat anda  
 
sriyandi 
 

Tingakat 
kemakmuran yang 
tidak merata 

 √    

10.  Senin, 10/01/2011 11:39 
nasib kami 
assalamualikum ... yang terhormat bapak/ibu 
yang duduk di MPD/DPR ...mohon 
diperhatikan nasib kami guru honorer yang 
tidak terdata ...seperti saya sudah mengabdi 4 
tahun lebih di smk negeri 1 sukabumi dalam 
bidang studi yang diampu yakni komputer .... 
atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih 
.... wassalamualkum ....  
 
dudih gustian,S.T 
 

Guru honorer 
yang tidak terdata 

√     

11.  Senin, 10/01/2011 11:43 
mohon diperhatikan 
kepada bapak/ibu dewan terhormat ...mohon 

Guru honorer 
yang tidak terdata 

√     

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1940
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1941
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1942
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diperhatikan nasib kami honorer diatas 2006 
karena tidak tercover pendataan ...saya sudah 
4 tahun lebih mengabdi di smk negeri 1 
sukabumi dengan mata pelajaran komputer ....  
dudih gustian,S.T 
 

12.  Senin, 10/01/2011 14:41 
GBHN 2004-2009 
jika boleh saya minta isi GBHN 2004-2009 
untuk menyelesaikan tugas matakuliah 
kewarganegaraan saya  
Meuthia Fawia 
 

Materi GBHN 
untuk tugas kuliah 

√     

13.  Rabu, 12/01/2011 10:42 
mana rapuh gedung MPR ma bangunan SD 
Masih bayak bangunan sekolah yg tidak layak 
pakai.1,3 trilyun bisa bangun 100 
SEKOLAH.Pakai hati nurani dong.  
daus 
 

Kondisi gedung 
MPR vs Bangunan 
SD 

 √    

14.  Selasa, 18/01/2011 12:16 
kerjasama sosialisasi mpr 
pak,bagaimana caranya kami di daerah ingin 
kerjasama sosialisasi mpr di daerah kami? 
ruli khaerul 
 

Kerjasama 
sosialisasi mpr 

    √ 

15.  Rabu, 19/01/2011 12:52 
penting 
tolong anda buka link ini,, fikirkan dan 
bandingkan dengan kinerja anda-anda semua 
yg katanya TERhormat... ini link nya: 
http://www.kaskus.us/showthread.php?t=365
9096 terima kasih..  
eka agung 
 

Perilaku anggota 
dewan 

 √    

16.  Sabtu, 22/01/2011 00:13 
Jangan Bentuk Pansus Gayus 
Percuma bentuk pansus gayus, cuma 
pemborosan dana di lembaga DPR/MPR saja, 
Seperti Century, Gak ada kejelasan Kasusnya, 
Lebih baik Benahi Dulu angota2 dewan di 
lembaga terhormat ini, Murnikan tujuan untuk 
Rakyat Bukan Untuk golongan,...! Ingat 
Kepentingan Rakyat Diatas Kepentingan 
Golongan/Partai  
M. Arief Safrudin 
 

Jangan Bentuk 
Pansus Gayus 
 

√     

17.  Sabtu, 22/01/2011 09:43 
mohon bantuan biaya sekolah 
dengan hormat, Dengan ini nama saya Faiz 
furqon sekolah di SMP SBI negri Galur 
Kulonprogo yogyakarta kelas 3,saya mohon 
bantuan biaya sekolah pak untuk melanjutkan 

Bantuan biaya 
sekolah 

    √ 

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1943
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1944
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1945
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ke SMA, saya tanya untuk masuk SMA 
biayanya besar kira kira sedang orang tua 
jualan kecil kecilan, sedang uang sekolah kelas 
dua dan tiga belum dibayar.kepada siapa ya 
ibu/bapak aku minta bantu?aku ingin 
melanjutkan sekolah  
Faiz furqon 
 

18.  Minggu, 23/01/2011 15:18 
mohon di bantu 
saya minta isi GBHN 2004-2009 buat penulisan 
skripsi TAB MPR tentang rekomendasi 
kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi 
daerah  
beny wakum 
 

Materi GBHN 
untuk tugas kuliah 

√     

19.  Minggu, 23/01/2011 16:52 
unsur anggota MPR 
apa sih contoh unsur anggota MPR ?? TERIMA 
KASIH 
ica 

unsur anggota 
MPR 

√     

20.    Senin, 24/01/2011 12:48 
perjuangkan nasib honorer diatas tahun 2005 
apakah nasib tenaga honorer yang diangkat 
setelah tahun 2005 tidak akan 
dipertimbangkan untuk diangkat jadi 
PNS?jumlah kami ribuan pak, dan kami juga 
tulang punggung keluarga.tlong 
kebijaksanaannya.  
fitria gunanto 
 

Pengangkatan 
tenaga honorer 
menjadi PNS 

 √    

21.    Sabtu, 29/01/2011 19:05 
CCUUD 
Kapan pelaksanaan LCC UUD di Sulut..?? 
Kenapa di prop Sulut di tnda..?? Kapan mulai 
penayangan LCC UUD di TVRI,, jam brpaa..???  
Putra 
 

pelaksanaan LCC 
UUD di Sulut 

√     

22.    Minggu, 30/01/2011 00:41 
permohonan bantuan biaya kuliah 
Assalamu &#039;alaikum wr. wb. Salam 
sejahtera buat Bapak/Ibu semua semoga 
masih berada di bawah lindungan-Nya dan 
deberi kesehatan untuk melaksanakan 
kegiatan sehari-harinya. Amin! Tanpa 
mengurangi rasa hormat saya pribadi, saya 
mahasiswa dari Makassar. membutuhkan dana 
bantuan Biaya kuliah untuk melanjutkan studi 
saya. Saya sangat mengharap bantuannya, 
sebelumnya saya ucapkan terima kasih. 
hormat saya.....  
hasanuddin akhmad 
 

Permohonan 
bantuan biaya 
kuliah 

    √ 

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1950
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1951
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1952
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23.    Minggu, 30/01/2011 11:45 
permohonan bantuan dana perlengkapan alat 
hadroh 
Assalamu&#039;alaikum wr.wb kepada 
bapak/ibu dewan terhormat . kami dari santri 
pesantren Ash-Sholihah JOGJA,meminta 
bantuan dana kepada bapak/ibu dewan 
terhormat sebesar Rp 10.000.000,00 adapun 
dana yang sudah ter kumpul Rp 100.000,00 
guna untuk membayar kekurangan membeli 
perlengkapan alat hadroh.mohon Ma&#039;af 
apabila ada tulis kata yang tidak patut kami 
hanturkan,sekian dari saya,atas perhatian 
bapak/ibu kami ucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya. Wassalamu&#039;alaikum 
Wr.Wb NB:bank Shar&#039;e 9152010099 a/n 
nur muhammad mustofa  
mustofa 
 

permohonan 
bantuan dana 
perlengkapan alat 
hadroh 
 

    √ 

24.    Senin, 31/01/2011 06:25 
Mohon Bantuan beasiswa kuliah 
Mohon Bantuan beasiswa kuliah 
Kepada Bpk/Ibu Majelis permusyawratan 
Rakyat yang terhormat dan yang selalu 
diberkahi Allah. dengan tanpa mengurangi 
rasa hormat saya, perkenankan saya untuk 
mengutarakan isi hati, yakni permohonan 
bantuan beasiswa kuliah. atas nama : Nama : 
Kharir Moh Muzani PT : INISNU Jepara semest 
: semester 4 Rek. : BRI Unit Mijen 3740-01-
009497-53-4 alamat : Mijen Rt. 02 Rw. 05 
Demak karena minimnya ekonomi dan tekad 
untuk memperjuangkan cita-cita bangsa yang 
luhur, sudilah kiranya Bapak/Ibu MPR yang 
terhormat untuk memberikan beasiswa 
kepada saya karena keterbatasan ekonomi 
keluarga. dengan bantuan beasiswanya, saya 
sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih,  
Kharir Moh Muzani 
 

Mohon Bantuan 
beasiswa kuliah 
 

    √ 

25.    Senin, 31/01/2011 13:52 
aa 
tidak ada bukti pemerintahan sekarang... 
apalagi yang ingin diandalkan negeri ini?  
bari 
 

tidak ada bukti 
pemerintahan 
yang baik 

 √    

26.    Senin, 31/01/2011 14:47 
Telah berpulang ke Rahmatullah Mantan 
Wakil Ketua MPR dari F PPP Husni 
Kepada Bpk/Ibu Majelis permusyawratan 
Rakyat yang terhormat dan yang selalu 
diberkahi Allah. Mohon kiranya sejenak 

Berita duka cita  √    

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1955
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mendoakan rekan sejawat kita KH. Moh., 
Husni Thamrin, Mantan Wakil Ketua MPR dari 
F PPP sampai dengan tahun 2004. Beliau telah 
berpulang keRahmatullah pada hari ini 31 
Januari 2011. Semoga arwahnya mendapatkan 
tempat yang terbaik di sisiNya. Amiin.  
Andjar Radite 
 

27.    Senin, 31/01/2011 16:45 
perbedaan uud 45 
tolong jelaskan perbedaan uud &#039;45 
sebelum dan sudah di amandemen karena 
saya ingin tahu untuk tugas pkn  
teguh prasetyo 
 

perbedaan uud 45 
 

    √ 

28.    Senin, 31/01/2011 22:35 
bantuan biaya kuliah 
Assalamu&#039;alaikum wr.wb Bpk/Ibu yang 
saya hormati saya berasal dari lombok timur 
yang sedang menjalankan perkuliahan 
semester V di STMIK Bumigora Mataram. 
sebentar lagi akan memasuki semester VI, 
dengan keuangan yang sangat minim dari 
keluarga, saya mohon agar Bpk/Ibu berkenan 
membantu biaya semester tahun ini. keluarga 
saya, bapak hanya guru SD kelas 6, gajinya 
hanya balik 800.000 tiap bulan. itu karna 
banyak potongan dari pinjaman yang bapak 
lakukan. bapak saya pernah mengalami 
kecelakaan yang sekarang bapak saya cacat. 
jasa raharja yang bapak saya ajukan tidak 
diberikan. akhirnya bapak saya mencari 
pinjaman bank untuk menebus biaya oprasi 
pasca kecelakaan, dengan potongan gaji tiap 
bulan. sekarang keluarga saya kesulitan untuk 
membiayai kuliah saya. Mohon Bpk/Ibu 
mebantu saya. sebelumnya saya ucapkan 
banyak terimakasih.  
Samsu Rizal 
 

Bantuan biaya 
kuliah 

 √    

29.    Selasa, 01/02/2011 09:19 
Bantuan Biaya Kuliah 
Kepada Bpk/Ibu Majelis permusyawratan 
Rakyat yang terhormat dan yang selalu 
diberkahi Allah. dengan tanpa mengurangi 
rasa hormat saya, perkenankan saya untuk 
mengutarakan isi hati, yakni permohonan 
bantuan terhadap saya yang sedang 
mengalami kesulitan untuk membayar uang 
kuliah. biaya kuliah yang nunggak sebesar Rp. 
3.500.000,-. kiranya ada salah seorang dari 
sekian banyak pembaca yang sudi untuk 
membantu kesulitan yang saya alami. atas 

Bantuan biaya 
kuliah 

    √ 

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1959
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1959
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1960
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1961
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perhatiannya saya sekeluarga mengucapkan 
banyak terima kasih, kankan herlansah /022-
61035203.  
Kankan Herlansah 
 

30.    Selasa, 01/02/2011 17:12 
Kerjasama 
Kami LPKSM mohon webset kami dapat 
diterbitkan di Webset MPR RI. 
direktoratlpknasional.blogspot.com  
Nuris Zaman 
 

Kejasama     √ 

31.    Rabu, 02/02/2011 12:24 
Mencari Lowongan Kerja 
Saya lulusan SMK Angkasa 1 Margahayu 
lulusan tahun1998, berprofesi sebagai teknisi 
komputer di Bandung, mencari loeongan kerja 
di Gedung MPR RI sebagai Teknisi Komputer di 
Gedung MPR RI. Mudah mudahan surat saya 
terbaca dan ada yang menanggapi. terimaksih.  
Ayi Cahyana 
 

Mencari kerja     √ 

32.    Kamis, 03/02/2011 15:05 
Permohonan Bantuan Biaya Kuliah 
Kepada, Yth. Dewan Majlis Permusyawaratan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat di - 
Jakarta Hal : Permohonan Bantuan 
Assalamu&#039;alaikum Wr.Wb. Dengan 
memohon Ridlo Allah SWT. saya : Nama : 
Muhammad Sugiyanto Alamat : PP. Darul 
Ulum Jl.Sultan Hadlirin Km.01 Mantingan 
Tahunan Jepara 59419 Hp.085288650208 saya 
mohon limpahan rahmat, Tafiq dan Hidayah-
Nya kepada saya agar selalu tegar dan tabah 
dalam menghadapi dan mengarungi 
kehidupan yang sangat menyedihkan dan 
menyakitkan ini. Sejak usia 5 tahun saya sudah 
tidak mempunyai kedua orang tua,akhirnya 
saya harus hidup sendiri tanpa ada keluarga 
yang memperdulikan saya, karena keluarga 
saya berasal dari keluarga yang tidak punya 
akan materi (melarat). Tapi alhamdulillah, atas 
berkat rahmat Allah dan dengan keinginan 
yang luhur saya bisa melanjutkan sekolah SD, 
MTs dan Aliyah dengan prestasi yang tidak 
mengecewakan . akan tetapi pada saat 
menginjak jenjang selanjutnya saya pingin 
sekali kuliah seperti teman-teman yang lain 
yang prestasinya jauh di bawah prestasi saya. 
akhirnya saya memutuskan untuk ikut kuliah 
walaupun sebenarnya saya tidak mempunyai 
dana cukup untuk kuliah sepoerti teman-
temanku yang lain, karena saya harus banting 

Permohonan 
Bantuan Biaya 
Kuliah 
 

 √    

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1962
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1963
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1965
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1965
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1965
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1965
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tulang untuk bekerja siang malam demi untuk 
membiayai kuliah saya. alhamdulillah Allah 
memang maha pengasih dan 
penyayang,sehingga saya bisa melampuhi 
semester 1,2,3,4,dengan prestasi yang tidak 
mengecewakan. akan tetapi ketika semester 
5, saya tidak bekerja lagi, karena saya diterima 
di suatu lembaga pendidikan dasar swasta di 
dekat pesantren saya berdomisili sebagai 
salah satu staf tenaga kependidikan di MI. 
I&#039;anatul Khoir mantinga yaitu sebagai 
Tata Usaha (TU)yang perbulan hanya diberi 
honor sebesar Rp.200.000,-. semenjak itu 
kuliah saya mulai tidak fokus, karena 
memikirkan masalah yang saya hadapi yaitu 
bagaimana saya bisa membayar uang kuliah 
dan semester saya nanti sementara saya 
hanya mendapatkan uang hanya Rp.200.000,- 
/ bulan itu belum termasuk biaya makan, 
minum sehari-hari saya.pikiran saya kacau 
banget, sehingga memutuskan untuk mencari 
cara lain untuk membantu menambah 
pendapat saya untuk biaya hidup dengan cara 
membuatkan makalah teman-teman sebangku 
kuliah saya selama semester 5,6 dan 7. akan 
tetapi saya masih mempunyai banyak 
tunggakan biaya kuliah melai semester 5,6, 
dan 7 yang baru saya hari ini. karena selama 
semester 5,6, dan 7 ini saya sama sekali belum 
bisa bayar tunggakan semester saya walaupun 
hanya Rp.750.000,-/semesternya. yaa??? 
memang karena kondisi keuangan saya yang 
serba kurang. padahala belum nanti semester 
8 dihadapkan yang namanya Skripsi dan 
Wisuda, saya malah tambah pusing dan 
hampir putus harapan dan putus asa, karena 
sepertinya tidaka akan mungkin saya bisa akan 
sampai kesana????? karena saya melihat 
keadaan yang saya alami sebelum dan 
sekarang ini. Oleh karena itu, saya memohon 
dengan sangat lagi hormat kepada bapak 
Dewan MPR RI untuk ikut membantu 
pembiayaan kuliah saya,sehingga mudah-
mudahan saya dapat menuntaskan kuliah 
Strata satu (S1) saya dengan hasil yang 
membanggakan, Amiin Yaa 
Robbal&#039;alamiin. Demikianlah surat ini 
saya buat, besar harapan saya akan 
terkabulnya permohonan ini. atas pergatian, 
kesediaan dan bantuanya saya ucapkan 
banyak terima kasih. Jazakumullah Ahsanal 
jaza&#039; Jazaan Kastiron, Amiin ???. 
Wassalamu&#039;alaikum Wr.Wb. Jepara, 04 
Februari 2011 Pengirim, Muhammad 
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Sugiyanto  
Muhammad Sugiyanto 

33.    Kamis, 03/02/2011 15:14 
Do&#039;a untuk Dewan MPR dan DPR 
Semoga Allah SWT. selalu melindungi 
Bapak/Ibu dewan MPR dan DPR semua, 
dikaruniahi zurriyyah dan keluarga yang sholih 
sholihah, dan dimudahkan semua urusan dan 
beban hidupnya. dan akhirnya kita semua bisa 
bertemu dengan Allah SWT dengan 
bersamaan kekasih-Nya yaitu nabi 
Muhammad SAW., Amiin Yaa 
Robbal&#039;alamiin.  
Muhammad Sugiyanto 
 

Do’a untuk 
anggota dewan 

    √ 

34.    Kamis, 03/02/2011 16:52 
perhatikan nasib honorer yang 2006 
para dewan yang terhormat saya adalah salah 
satu dari banyaknya tenaga honorer TMT 2006 
dan dibiayai oleh APBN yang mengabdi 
dibangsa ini,saya mohon lihat kebawah karena 
kami masih perlu diperhatikan kami mohon 
agar DPR dalam hal ini PANJA yang menangani 
masalah honorer perjuangkanlah nasib kami 
karena kami juga manusia dan kami punya hak 
untuk hidup makmur di bangsa ini mohon 
kami diangkat jadi CPNS...  
firniawan 
 

Pengangkatan 
tenaga honorer 
menjadi PNS 

√     

35.    Selasa, 08/02/2011 09:52 
Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat UUD NRI 
1945 &amp; TAP MPR RI 2011 
Asslamualaikum WR.WB.. Kami guru 
pembimbing salah satu sekolah ( Madrasah 
Alyah Negeri 1 Kendari, Sulawesi 
Tenggara)calon peserta lomba cerdas cermat 
UUD NRI 1945&amp;TAP MPR RI yang akan 
dilaksanakan tahun ini,mendapat informasi 
bahwa pelaksanaan LCC UUD NRI&amp;TAP 
MPR RI untuk Provinsi Sulawesi Tenggara baru 
akan dilaksanakan pada bulan Juli 2011, 
sebagai penundaan pelaksanaan yang 
seharusnya dilaksanakan pada bulan Februari 
2011, karena hal tersebut maka kami yang 
telah membimbing siswa yang akan ikut 
kegiatan tersebut selama beberapa bulan ini, 
mendapat beberapa masalah antara lain ; 
secara psikologis semangat siswa kami 
menjadi kurang ( Tapi hal ini dapat kami atasi 
). kedua ; siswa yang kami bimbing sebagian 
besar adalah siswa siswi kelas XI, yang apabila 
pelaksanaan bulan Juli, maka siswa tersebut 
telah naik kelas XII yang otomatis tidak bisa 

Percepatan waktu 
pelaksanaan 
Lomba Cerdas 
Cermat UUD NRI 
1945 

√     

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1966
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1967
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1968
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1968
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lagi untuk ikut kegiatan tersebut. Untuk ini 
kami meminta agar pelaksanaan LCC UUD NRI 
1945&amp;TAP MPR RI ini dapat 
dipertimbangkan ulang untuk bisa lebih 
dipercepat...Atas perhatiannya kami ucapkan 
banyak terima kasih..Wassalam !  
NURJANNAH,S.PD 
 

36.    Kamis, 10/02/2011 01:46 
saya mohon 
Kepada bapak/ibu yang saya hormati. Saya 
anak yang mempunyai angan-angan untuk 
melanjutkan pendidikan sampai saat ini belum 
terwujud, karena factor ekonomi. Ternyata 
niat dan semangat saja tidak cukup untuk itu 
semua.. Saya hanya bias menangis sambil 
berkata? TERIMA KASIH INDONESIAKU ATAS 
SEMUA INI  
moch iqbal 
 

Permohonan 
bantuan 
pendidikan 

 √    

37.    Kamis, 10/02/2011 16:54 
Mohon Bantuan Modal Usaha 
Kepada Yth anggota MPR/DPR RI, Sudilah 
kiranya Bapak/Ibu memberikan bantuan 
modal untuk buka usaha bagi kami di daerah 
kab. mandailing natal SUMUT. adapun 
besarnya modal yang kami butuhkan saat ini 
adalah sebesar Rp 45jt. Dengan niat yang lurus 
dana tersebut akan saya kembalikan dengan 
cicilan 2jt per bulan. Trims (Ihsan Matondang - 
081380695953)  
Muhammad Ihsan Matondang 
 

Permohonan 
bantuan modal 
usaha 

    √ 

38.    Sabtu, 12/02/2011 12:55 
Relevan kah? 
Apakah relevan jika ditengah kondisi saat ini 
pemerintah membangun gedung baru DPR 
dengan nilai 1,3 Trilliun sedangkan kerusakan 
serta kerugian yang diderita masyarakat 
Yogyakarta dan sekitarnya akibat erupsi 
Merapi mencapai 5,4 Trilliun?  
Heru 
 

Rencana 
pembangunan 
gedung baru DPR 

 √    

39.    Sabtu, 12/02/2011 15:00 
Saya menjadi Korban Mafia Agama 
Saya sering diintimidasi dengan berbagai hal 
yang tidak menyenangkan saya dikecam 
dilecehkan dan dihina selalu dibuat menderita 
karena banyak faktor para bajingan 
Agama,saya mohon dari pihak MPR 
melindungi kami,karena kami mengharapkan 
PERLINDUNGAN perserikatan bangsa-
bangsa,atau PBBdan saya harap ini nyata dan 

Korban mafia 
agama 

 √    

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1969
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1970
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1971
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1972
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tidak Bohong dari UNESCO untuk melindungi 
kami Aliran Syiah Dianggap sebagai Aliran 
sesat padahal aliran Syiah bukan menentang 
hukum agama ISLAM saya mohon 
perlindungan HUKUM!!!!!! Segera!!!!! Ingat 
Allah Maha Tahu ingat!!!!!!!!!!!!!  
Henandri Ekwantyo Wibawa,se 
 

40.    Senin, 14/02/2011 09:32 
Nasib Outsource 
Assalamu&#039;alaikum, bapa-bapa yang di 
Dewan terhormat, sudah dari dulu masalah 
outsource mau diperhatikan. Mungkin sudah 
saatnya sekarang ada perubahan. mudah-
mudahan kita juga diakui sebagai warga 
masyarakat INDONESIA yang mempunyai 
kesempatan yang sama untuk memperbaiki 
taraf hidupnya. Bagaimana bangsa ini akan 
bersatu, kalau masalah harkat dan martabat 
kita selaku manusia selalu dibeda-bedakan. 
Tolong revisi undang-undang tentang 
Outsourching, bila perlu hapuskan saja lah. 
karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan 
dan perikeadilah... terima kasih atas 
perhatiaannya..  
kangyan 
 

Nasib outsource  √    

41.    Senin, 14/02/2011 09:38 
Nasib Outsource 
Yang terhormat Bapak-bapak DEWAN, Tolong 
bantu kami sebagi tenaga Outsource yang 
dalam pelaksanaannya selalu aja dirugikan 
oleh perusahaan outsourching tempat kami 
bekerja. Dengan senjata &quot;Kalau mau 
kerja silahkan ikuti aturan, kalau ga mau 
ilahkan keluar, masih banyak yang mau 
kerja&quot;. Karena kami butuh ya terpaksa 
kami bertahan. Dengan kemampuan sama dan 
skill sama, tapi kami hanya 1/4 dari gaji 
karyawan organik. itu juga cuma gaji to... 
Tolong..tolong..tolong..  
yayan 
 

Nasib outsource  √    

42.    Rabu, 16/02/2011 16:30 
permohonan informasi pengumuman lomba 
Kepada Yth, Panitia Lomba Karya Tulis 5 Pilar 
Bangsa Dengan hormat, Dengan ini kami 
mohon informasi kira-kira kapan pelaksanaan 
pengumuman hasil lomba karya tulis tentang 
5 Pilar Bangsa. Demikian yang dapat kami 
sampaikan. Terima kasih. Wassalam, Iman 
Hilman  
iman hilman 

Permohonan 
informasi 
pengumunan 
lomba 

√     

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1975
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1976
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1979
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43.    Jumat, 18/02/2011 06:48 
permohonan beasiswa 
bismillah.... saya rizki, mahasiswa sastra arab 
ugm asal majalengka, saya dari keluarga 
kurang mampu ingin mengajukan beasiswa 
bagaimana caranya? jazakumullahu khoiron  
rizki gumilar 
 

Permohonan 
beasiswa 

√     

44.    Sabtu, 19/02/2011 06:13 
kekuasaan adalah amanah 
dengarkan kalimat yang disampaikan jangan 
melihat orang yang menyampaikan 
kalimatnya. Bapak Ibu yang saat ini telah 
diberikan Allah amanah, saya atas nama 
rakyat memohon jagalah amanat dengan 
sebaik-baiknya. karena setelah kematian ada 
pertanggungjawaban. orang yang baik, adalah 
orang tidak selalu benar tetapi orang yang 
baik adalah orang yang apabila salah berusaha 
memperbaikinya. mencontohlah sikap dan 
perilaku sahabat Rosul SAW. jagalah harga 
diri, yang berdasarkan sikap dan perilaku yang 
sholih, bukan karena harta dan jabatan.  
evi 
 

Nasehat bagi 
anggota dewan 

  √   

45.    Rabu, 23/02/2011 02:23 
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 
Assalamualaikum.Wr.Wb Saya ingin 
menanyakan perihal pelantikan presiden dan 
wapres, apakah rakyat biasa bisa melihat di 
Gedung MPR/DPR ? Kalau bisa apa 
persyaratannya? Saya ingin mengikuti 
pelantikan presiden 2014 nanti..  
Andimas Kurnianda 
 

Pelatikan presiden 
dan wapres 

    
 

√ 

46.    Rabu, 23/02/2011 13:47 
info alamat email Presiden 
Assalamu&#039;alaikum Warahmatullah 
Wabarokatuh kepada Anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat yang terhormat. 
Saya ingin mengirim email kepada Bpk 
Presiden RI, tapi kendalanya saya tidak 
mengetahui alamat email beliau. Jadi saya 
mohon kiranya para Anggota Dewan mau 
membantu saya memberi informasi alamat 
email beliau. Saya mohon Bantuannya Terima 
Kasih Wassalamu&#039;alaikum 
Warahmatullah Wabarokatuh  
HERMANTO 

Alamat email 
presiden RI 

    √ 

47.    Rabu, 23/02/2011 17:35 
mohon perbaikan nasib os 
kami tenaga os sebuah bumn, klo bisa os 

Perbaikan nasib 
outsource 

    √ 

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1980
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1981
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1987
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1988
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1989
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dihapus/ di revolusi. tks  
denny 

48.    Kamis, 24/02/2011 14:32 
iklan MPR 
Saya pernah menonton iklan MPR di tv, dan 
saya sangat menyukai iklan tersebut. terutama 
bagi diri saya yang seorang murid SMa, iklan 
tersebut dapat menembah rasa nasionalisme 
pada diri saya, tamun iklan tersebut tidak lagi 
di tayangkan di TV. Saya berharap iklan 
tersebut kembali ditayangkan guna menambah 
rasa nasionalisme pada Rakyat 
Indonesia........!!!!!!!! Terimakasih.  
Niluh Verawati 
 

Iklan MPR     √ 

49.    Kamis, 24/02/2011 14:39 
- 
Pimpinan MPR yang saya hormati, saya ingin 
meberikan usulan. Bagaimana kalau MPR 
menjalin kerjasama dengan stasiun TV untuk 
menayangkan program2 dari MPR...!!! Terima 
kasih.  
Niluh Verawati 
 

Saran 
penanyangan 
program MPR di 
stasiun TV 

    √ 

50.  ·  Rabu, 02/03/2011 17:34 
informasi pemgumuman lomba 
dengan hormat, saya mau bertanya, kapan 
pengumuman lomba karya ilmiah nya ya? 
terimakasih. 

Pengumuman 
Lomba Karya 
Ilmiah 

√         

51.  ·  Rabu, 02/03/2011 12:03 
outsourcing=kerja rugi 
duhai para wakil rakyat.. kami memilih kalian 
untuk memperjuangkan nasib rakyat ... maka 
berjuanglah dengan dengan hati nurani dan 
bersungguh-sungguh, sebelum kita di mintai 
pertanggung jawaban atas janji-janji yg telah 
kita ucapkan di hadapan-Nya. kelak... 
wahyu 

Outsourcing 
tenaga kerja 

  √       

52.  ·  Sabtu, 12/03/2011 22:49 
Nasib Outsourching PLN 
ass.wr.wb. pak presiden kami outsourching 
diPT.PLN (Persero)kapan sistem vendor 
outsourching dihapus dilingkungan PLN... 
Kesejahteraan kami sangat tidak diperhatikan 
apa ini yg disebut perbudakan modernisasi.. 
korban ketamakan penguasa PLN 
Ucha 
 

Outsourcing 
tenaga kerja (utk 
presiden) 

  √       

53.  ·  Sabtu, 12/03/2011 19:28 
Mohon bantuan biaya tugas akhir kuliah. 
Kepada Yth. Bapak/Ibu Anggota DPR.RI. 
Assalamu&#039;alaikum Wr. Wbr. Saat ini 
saya sedang kuliah di STIKOM Muhammadiyah 

Minta Bantuan 
Uang Kuliah 

        √ 

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1990
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1991
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1996
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1995
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2008
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2007
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Jayapura semester VIII (delapan). Untuk 
menyelesaikan tugas akhir berupa penulisan 
proposal dan skripsi sampai dengan 
pembiayaan ujian serta wisuda membutuhkan 
biaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 
ditambah biaya lain-lainnya. Karena ketidak 
adaan dana tersebut dengan ini saya mohon 
dengan segala kerendahan kepada Bapak/Ibu 
anggota DPR RI yang berkenan membantu 
saya, semoga amal baik Bapak/Ibu mendapat 
balasan oleh Allah SWT. Amin. Hormat saya : 
Ch. Muchlis Sawaki NIM. 200712013 Program 
Studi Komunikasi Massa Nomor HP. 0852 4451 
9925 Nomor Rekening :BRI. 3415-01-002194-
53-0 
Ch. Muchlis Sawaki 

54.  ·  Kamis, 10/03/2011 19:20 
permohonan 
assalamualaikum..., pak presiden kami dri 
warga yang terpencil...(tello-nias selatan) 
memohon kira nya agar taransmigrasi yang 
akan di kirim di tello, agar cepat 
terwujud............. 
suhardi prana putra 

Transmigrasi (utk 
presiden) 

√         

55.  ·  Rabu, 09/03/2011 11:33 
PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN 
STRUTURAL KORPRI 
Yang terhormat para wakil rakyat di MPR RI 
dan para wakil rakyat di DPR, Jakarta. Kami 
KORPRI di Dep. Hukum dan HAM (sekarang 
Kementerian Hukum dan HAM RI) sejak 
diberlakukannya Peraturan Men PAN Nomor 
:13 tahun 2003, di Kementerian Hukum dan 
HAM RI telah terbentuk Sususnan Organusasi 
dan Tata Laksana (Orta) KORPRI yang 
ditandatangani oleh Bapak Menteri Hukum 
dan HAM RI. Yang mana didalam Sususnan 
Organusasi dan Tata Laksana (Orta) tersebut 
terdapat: 1. Sekretaris (Es.II.b) 2. Kepala 
Bagian (Es.III.a) 3. Kepala Sub Bagian (Es.IV.a) 
Kesemuanya itu merupakan Jabatan Struktural 
yang sama dengan Jabatan Struktural 
dilingkungan organisasi induknya dan KORPRI 
tidak terlepas dari kedinasan, dan sama pula 
untuk mendapatkan serta hak-hak 
kepegawaiannya yakni : hak mendapatkan 
Tunjangan Jabatan Struktural, hal ini juga 
diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor: 100 Tahun 2000 terutama di dalam 
pasal 7. Sejak kami dilantik tanggal 7 januari 
2009 sampai saat ini belum juga dibayarkan 
Tunjangan Jabatannya oleh Departemen 
Keuangan (Sekarang Kementerian Keuangan 

PEMBAYARAN 
TUNJANGAN 
JABATAN 
STRUTURAL 
KORPRI 

  √       

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2005
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2001
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2001
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2001
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2001
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2001
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2001
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2001
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RI) dalam hal ini Ditjen Anggaran (KPKN). Kami 
mau menanyakan dan mempertanyakan 
&quot;Apakah Kementerian Keuangan dan 
Ditjen Anggaran (KPKN)bukan PNS? 
Seandainya mereka merupakan PNS tentunya 
juga Anggota KORPRI&quot; dan seharusnya 
saling mengerti keluahan yang diderita dan 
dialami oleh sesama PNS yang ada 
dilingkungan instansi pemerintah. Seandainya 
di Kementerian Keuangan tidak ada pegawai 
yang di tugaskan pada KORPRI Kementerian 
Keuangan dan KORPRInya belum terbentuk, 
&quot;janganlah mengorbankan PNS di 
Kementerian lain yang terbentuk Pengurus 
KORPRI tidak dibayarkan Tunjangan Jabatan 
Strukturalnya&quot;. Jangan ada Pepatah yang 
mengatakan &quot;Jeruk makan Jeruk&quot;. 
Kami memohon dukungan kepada para wakil 
rakyat yang duduk di MPR RI dan para wakil 
rakyat yang duduk di DPR RI untuk memahami 
keluhan kami selaku rakyat dan juga selaku 
PNS.., dan kami juga mohon dukungan dari 
Dewan Pengurus Kementerian lain yang belum 
dibayarkan Tunjangan Jabatan Strukturalnya. 
Atas perhatian, dukungan dan kerjasama nya 
kami ucapkan terima kasih Hormat kami, 
Pengurus KORPRI Kementerian Hukum dan 
HAM RI JKT. 
Pejabat KORPRI Kementerian Hukum dan HAM 
RI 
 

56.  ·  Minggu, 06/03/2011 14:41 
permohonan bantuan 
Perihal : Permohonan bantuan Kepada: Yth. 
Dewan Majlis Permusyawaratan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Di Tempat Dengan 
hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah 
ini: Nama : HASBULLAH PANJAITAN 
Tempat/tanggal lahir : Poncowati 30 April 
1989 Pekerjaan : Mahasiswa Perguruan Tinggi : 
Universitas Negeri Medan NIM : 308331028 
Fakultas : Ilmu Sosial Jurusan/Program Studi : 
Pendidikan Geografi/ S1 IPK : 3,00 Semester : 6 
Alamat : Dsn VI Sipaku Area Kec Simp. Empat. 
ASAHAN Telp/Hp : 087749428394 Ditengah 
ketatnya persaingan prestasi diperguruan 
tinggi negeri yang sedang saya jalani , saya 
memohon dengan sangat lagi hormat kepada 
bapak Dewan MPR RI untuk ikut membantu 
pembiayaan kuliah saya,sehingga mudah-
mudahan saya dapat menuntaskan kuliah 
Strata satu (S1) saya dengan hasil yang 
membanggakan, Amiin Yaa 

Minta Bantuan 
Uang Kuliah 

        √ 

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1999
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Robbal&#039;alamiin. Jika persyaratan berkas 
permohonan kurang lengkap, sudi kiranya 
bapak Dewan MPR RI memberitahu kepada 
saya agar saya lengkapi segera, karena saya 
sangat membutuhkan biaya untuk segala 
kebutuhan kuliah. Demikianlah surat ini saya 
buat, besar harapan saya akan terkabulnya 
permohonan ini. atas perhatian, kesediaan dan 
bantuanya saya ucapkan banyak terima kasih. 
Jazakumullah Ahsanal jaza&#039; Jazaan 
Kastiron, Amiin. Wassalamu&#039;alaikum 
Wr.Wb. Medan, 6 maret 2011 Pengirim , 
Hasbullah Panjaitan Nim : 308 331 028 Medan, 
6 maret 2011 Hormat saya, Hasbullah 
Panjaitan  
hasbullah panjaitan 

57.  ·  Sabtu, 05/03/2011 22:57 
bahan Ajar UUD 1945 &amp;TAP MPR 
saya sebagai guru PKN di SMA 1 Padang, 
berkeinginan sekali untuk dapat bisa 
membawa anak didik saya berkunjung ke 
lembaga tinggi negara dan berdialog langsung 
dengan anggota MPR ( yang mengamendemen 
UUD 1945) saya yakin anak didik saya pasti 
bangga dan senang banyak hal yg bisa mereka 
kembangkan dengan pembelajaran Ingkuiri ini. 
tks kami tgu kesempatan ini dari Padang 
Dra. Aminah, M.Pd 

Permohonan 
Kunjungan ke 
MPR 

√         

58.  ·  Sabtu, 05/03/2011 22:46 
lomba cerdas cermat UUD 195 &amp;TAP MPR 
jadwal LCC UUD 1945 dan TAP MPR untuk 
SUMBAR TH 2011 bertepatan dengan 
pelaksanaan UN.apa tidak mengganggu ???. 
Insyaallah kami dari SMA 1 Padang bertekad 
untuk maju ke Final tingkat nasional tahun ini. 
mohon saran dan trik2 serta bahan-bahan 
yang relevan untuk kompetisi ini. trima kasih. 
Dra. Aminah, M.Pd 
 

Lomba Cerdas 
Cermat UUD 1945 

√         

59.  ·  Rabu, 23/03/2011 23:10 
Pengaduan 
Jakarta, 24 Maret 2011 Kepada Yang 
Terhormat Ketua Majelis Permusyawaratan 
Rakyat di Jakarta Yang Terhormat Ketua 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Nama Saya 
Yulizah, perempuan, tempat dan tanggal lahir; 
Palembang, 24 Juli 1969. Saat ini saya 
berdomisili di Jakarta. Dengan ini saya hendak 
mengadukan keberadaan diri saya. Setelah 
menamatkan pendidikan S1 di Universitas 
Lampung ? Bandar Lampung, saya melanjutkan 
pendidikan ke Sydney ? Australia pada tahun 
1994 hingga 2004. Pada saat kepergian saya ke 

Pengaduan 
Kekerasan 

    √     

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1998
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/1997
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2018
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Australia, kemudian saya ketahui bahwa visa 
status yang diberikan di paspor saya adalah 
dari pada visa sebagai pelajar ternyata visa 
untuk ditahan (prisoner status). Setelah saya di 
Australia dan melanjutkan studi, saya 
dianjurkan apabila selesai masa studi untuk 
mengklarifikasi status visa yang diberikan oleh 
pihak Kedutaan Australia di Jakarta. Selama 
1994 hingga 2004 di Australia saya kuliah dan 
bekerja -- hingga mendekati saat 
keberangkatan saya ke Australia, saya sempat 
bekerja di beberapa instansi di Jakarta juga 
diperkenalkan cukup personal dengan 
beberapa tokoh yang dipengetahuan saya 
adalah orang-orang penting dan terkemuka 
Indonesia. Hingga tahun ke lima saya di 
Australia, saya cukup konstan dipertemukan 
dengan beliau-beliau, atau berhubungan 
melalui telpon. Saya juga sempat menitipkan 
asset dan kondisi entry visa saya kepada 
beberapa tokoh penting tersebut. Pada sekitar 
awal 2000an saya sempat dipertemukan 
dengan Ibu Any Yudhoyono dan Direktur 
Jendral Pajak dengan kapasitas saya yang 
sewaktu itu mahasiswi Indonesia dan Duta 
Besar PBB. Kemudian pada 17 Agustus 2004 
saya kembali ke Jakarta-Indonesia secara 
deportasi. Sewaktu di Jakarta saya tinggal di 
tempat kos yang kemudian saya kenali sebagai 
rumah yang pernah saya beli dan memang 
saya niatkan untuk kakak perempuan saya; 
tapi pada saat itu kenyataannya adalah kakak 
saya kos di situ. Sewaktu saya ceritakan 
kepada kakak perempuan saya itu kemudian 
saya disuruh untuk pulang ke Bandar 
Lampung. Saya pulang ke Bandar Lampung 
pada bulan September 2004 dengan pesawat 
Merpati bersama kakak laki-laki saya yang saya 
temui di bandara. Setiba di Bandar Lampung 
ternyata saya juga tidak dapat menempati 
rumah-rumah yang saya beli dengan alasan 
rumah-rumah tersebut disewakan. Oleh kakak 
sulung saya, saya ditempatkan di rumah di 
salah satu area belakang rumah itu, alamatnya 
di Jalan Raden Saleh II No. 15. Kemudian 
sambil mengklarifikasi status beberapa rumah 
saya di Bandar Lampung -- yang salah satunya 
pada waktu itu diketahui saya sebagai rumah 
Wakil Gubernur -- yang sebelum 
keberangkatan saya ke Australia sempat saya 
titipkan kepada mantan Dekan Fakultas 
Hukum dan Rektor saya di Universitas 
Lampung. Pada waktu saya konfirmasi saat itu 
beliau semua sedang sakit; Pada Januari 2005 
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saya mendirikan LP3S bernama Bhakti Pertiwi, 
kemudian Taman Kanak-kanak dan Kelompok 
Bermain Bhakti Pertiwi di Bandar Lampung dan 
di dua pedesaan di Sumatra Selatan. Pada 
bulan Mei 2005 saya mengadakan lomba 
mewarnai untuk mempromosikan TK saya, 
kemudian saya diadukan menipu, setelah saya 
bisa membuktikan bahwa saya telah 
memberikan hadiah yang saya janjikan, orang 
yang memaksa saya membuat bangunan 
gedung sekolahan, membuat onar di kantor 
saya dengan memecahkan kaca meja ruangan 
tamu kantor saya. Setelah masalah arsitek dan 
lomba bisa teratasi juga ancaman-ancaman 
yang semuanya tadinya saya perhitungkan 
sedikit banyak sebagai test dari tetua dan 
penduduk Lampung, saya diculik dengan 
menggunakan orang berupa adik laki-laki saya 
dengan alasan menghadiri wisuda adik 
perempuan saya di Bandung. Ternyata saya 
dibawa ke Guest House Daaurit Tauhid dan 
kemudian ke rumah sakit jiwa bernama Graha 
Waluyo di Bandung. Kemudian saya 
dipindahkan ke Pesantren bernama Inabah V, 
di sana saya dikumpulkan dengan orang-orang 
gila selama dua minggu sebelum dipindahkan 
ke tempat yang lain selama satu bulan, lalu 
dikembalikan lagi ke rumah kos adik 
perempuan saya selama satu minggu, untuk 
kemudian diambil paksa ke Graha Waluyo 
selama beberapa hari kemudian ke Inabah V 
selama satu tahun tiga bulan. Kemudian saya 
dipindahkan lagi ke rumah kos di Jakarta 
selama satu bulan setengah. Sewaktu saya 
kembali ke Lampung orang yang mengaku 
kakak perempuan dan adik perempuan saya 
memaksa saya pindah ke Bandung; sewaktu 
saya kembali lagi ke Lampung ke rumah di Jl. 
Raden Saleh, beberapa hari kemudian saya 
dikepung oleh hampir empat puluh orang dan 
saya dibawa ke rumah sakit umum Bandar 
Lampung lalu ke Graha Husada, yang 
kemudian saya dipertemukan dengan orang 
yang menyerupai kakak dan adik laki-laki saya, 
yang wajahnya berbeda dengan yang biasa 
datang ke rumah saya di Raden Saleh. Mereka 
ini yang kemudian dikatakan menyetujui saya 
untuk dibawa ke rumah sakit. Beberapa hari 
kemudian saya dikeroyok tujuh orang dan 
disuntik secara kasar dan saya dibawa dengan 
mobil yang selanjutnya saya tau berada di 
rumah sakit jiwa di Tangerang dengan alasan 
membakar rumah oleh tetangga-tetangga saya 
yang selama saya di Lampung selalu menghina 
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saya mati-matian, yang diberi tau oleh kakak 
saya bahwa mereka menyewa rumah-rumah 
saya, yang hampir di setiap rumah tersebut 
terdapat barang saya yang saya kirim dari 
Australia. Dua tahun delapan bulan saya di 
rumah sakit jiwa Dharma Graha Tangerang dan 
selalu beralaskan saya harus menunggu 
keluarga baru bisa pulang. Kemudian saya 
dipindahkan ke rumah sakit Islam Tangerang 
untuk dua minggu kemudian ke rumah saya 
yang saya beli tahun 1993 di Bandung yang 
bersama keluarga saya pernah tinggal antara 
tahun 1993 dan 1994. Di rumah saya di 
Bandung ini, sama dengan situasi di Bandar 
Lampung, kepemilikan rumah dikatakan milik 
kakak laki-laki saya, kemudian dioperandikan 
baru pindah pada tahun 2008. Adik 
perempuan saya dikatakan meninggal dunia. 
Pada saat ini yang saya dapatkan adalah 
seluruh harta antara lain berupa tabungan, 
rumah dan usaha di Bandar Lampung, 
Bandung dan Jakarta tidak lagi menjadi milik 
saya; anggota keluarga yang dikatakan mati-
matian adalah keluarga saya, mati-matian 
menampilkan bahwa mereka bukan keluarga 
saya, tapi menempati beberapa kepemilikan 
saya; hampir seluruh orang yang saya temui di 
Jakarta, formal atau informal, beridentitas 
sama dengan sewaktu saya bertemu mereka 
pada sekitar tahun 1993 dan 1994 dan 
bermodus menjadikan saya pasien rumah sakit 
jiwa. Dengan surat ini Yang Terhormat Ketua 
MPR, saya mengadukan kesedihan aib yang 
secara paksa diberikan kepada saya untuk 
harta benda dan jati diri yang saya dapatkan 
secara susah payah. Pertolongan Yang 
Terhormat Ketua Majelis Permusyawaratan 
Rakyat sangat saya harapkan. Hormat Saya 
Yulizah E-mail : yulizahh@yahoo.com HP : 
081394059455 YULIZAH Jl. Alfa No 97 
Cigadung BANDUNG E-mail: 
yulizahh@yahoo.com HP: 081 394 059455 
Place/Date of Birth : Palembang, 24 July 1969 
Gender : Female Belief : Islam Education 1985 
- 1988 : Sekolah Menengah Atas III Bandar 
Lampung 1983 - 1985 : Sekolah Menengah 
Pertama II Bandar Lampung 1982 - 1983 : 
Sekolah Menengah Pertama VI Palembang 
1980 - 1982 : Sekolah Dasar Xaverius I Putri 
Palembang 1978 - 1980 : Sekolah Dasar 
Xaverius Pahoman Bandar Lampung 1976 - 
1978 : Taman Kanak-kanak Xaverius Pahoman 
Bandar Lampung 1988 ? 1994 : Sarjana Hukum 
(LLB; honored) Faculty of Laws ? Lampung 
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University 1994-2003 : Several Universities in 
Australia - Master of Real Estate - UNSW 1995-
1996 - Master of Urban Planning - UNSW 
1995-97 - Secretarial Study 1997 - Master of 
Commerce leading to SJD programme at 
Sydney University, Melbourne University and 
UTS Business and Laws * in Marketing * in 
Industrial Relationship * in Economics 
(Bachelor and Postgraduate lead to my SJD 
programme) 1996-2004 
======================================
======================================
==== Yulizah HP: 081394059455 E-mail: 
yulizahh@yahoo.com Some Organisational 
Involvement: - Peers Networking - Indonesian 
Australia Student Association - Hongkongese 
Student Association - Engineering Student 
Association Profesional Works 2004-2010 : 
Manager LP3S &amp; Taman Kanak-kanak 
Bhakti Pertiwi Bandar Lampung and South 
Sumatra Duties : Project Management - 
Initiated, builted and daily operational Director 
- Liased with local and linked authorities - 
Managed and conducts day by day sheet - 
External arrangement 1994-2004 : Number of 
Institutions in Australia Government : - The 
Australian Immigration - The Australian 
Ombudsman - The University of New South 
Wales - The University of Macquarie - The 
University of Sydney - The University of 
Technology, Sydney - The University of 
Melbourne Corporate Banking : - The 
Commonwealth Bank - The Colonial Bank - 
Westpac Bank - Macquarie Bank Proficiency 
Computer Skill : Excell, Words, Power Point, 
Accounting Packages (eg: SAP, Solution6) 
Languages : English and Bahasa Indonesia. A 
course level of understanding Dutch and 
French 
======================================
======================================
==== Yulizah HP: 081394059455 E-mail: 
yulizahh@yahoo.com 
Yulizah 

60.  ·  Rabu, 23/03/2011 13:34 
draft surat pembaca untuk komisi 1 guna 
pengawasan terpadu web kaskus. 
bahwa memang saya sudah membaca blog 
kecil ini http://hileud.com/kewenangan-unit-
pengawas-internet-perlu-ditambah.html 
bahwa komisi I tidak melakukan pengawasan 
sampai kepada konten website, tetapi bila 
melihat hal yg sudah terjadi dan sedang terjadi 

Pengaduan kasus 
Kaskus 

√         

mailto:yulizahh@yahoo.com
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2017
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2017
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saat ini ,maka dapat dipastikan web kaskus 
melakukan kegiatan perjudian ilegal melalui 
fasilitas GRP dan BRP, perlu dijelaskan GRP / 
BRP hanyalah istilah cendol / bata bagi yg 
memerlukan di meja roulete hal ini telah 
banyak mengakibatkan para orang tua resah 
dan kuatir anaknya tidak pernah pulang ke 
rumah krn mereka terpaku mendapat reputasi 
hijau bagus berderet di bawah user ID 
mereka....., berikut ini petunjuk mengenai apa 
itu cendol / bata yg sering terdengar di kaskus 
http://www.kaskus.us/showthread.php?t=737
6306 dan inilah meja judi resmi mereka: 
http://www.kaskus.us/showthread.php?t=750
1575 dan berikut ini adalah meja kerja debat 
kotor mereka.. 
http://www.kaskus.us/showthread.php?t=747
2822&amp;page=190 dan ini adalah ruang 
kritik dan saran mereka yg jarang mendapat 
perhatian 
http://www.kaskus.us/forumdisplay.php?f=31 
mohon tanggapan dan gerakan dukungan agar 
web kaskus mendapat perbaikan di kemudian 
hari dan ikut aktif memberantas mafia GRP / 
mafia BRP dalam inti utama nya dan pada 
prinsipnya kegiatan kaskus.us sudah murni 
tidak berjalan pada jalur yg semestinya, , 
topiknya kbanyakan menyinggung orang lain 
secara tertulis dan vulgar, mohon dicek di link 
forum debat .... dan masih banyak lg 
pelanggaran yg telah dilakuan....harap segera 
dibredel isi web tersebut , dan saudara 
Andrew Darwis sebg CEO kaskus agar dipanggil 
menghadiri rapat pandangan umum Komisi 1 
guna dengar pendapatnya diklarifikasi lebih 
lanjut, sekian dan terima kasih. NB: ini adalah 
surat pembaca kedua yg saya kirim 
http://www.kaskus.us/showthread.php?t=758
4099 
guess 

61.  ·  Selasa, 22/03/2011 22:27 
kewenangan dewan mengenai web kaskus.us 
saya sudah membaca blog kecil ini 
http://hileud.com/kewenangan-unit-
pengawas-internet-perlu-ditambah.html 
bahwa komisi I tidak melakukan pengawasan 
sampai kepada konten website, tetapi bila 
melihat hal yg sudah terjadi dan sedang terjadi 
saat ini ,maka dapat dipastikan web kaskus 
melakukan kegiatan perjudian ilegal melalui 
fasilitas GRP dan BRP, perlu dijelaskan GRP / 
BRP hanyalah istilah cendol / bata bagi yg 
memerlukan di meja roulete hal ini telah 

Pengaduan kasus 
Kaskus 

√         

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2016
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banyak mengakibatkan para orang tua resah 
dan kuatir anaknya tidak pernah pulang ke 
rumah krn mereka terpaku mendapat reputasi 
hijau bagus berderet di bawah user ID 
mereka....., berikut ini petunjuk mengenai apa 
itu cendol / bata yg sering terdengar di kaskus 
http://www.kaskus.us/showthread.php?t=737
6306 dan inilah meja judi resmi mereka: 
http://www.kaskus.us/showthread.php?t=750
1575 dan berikut ini adalah meja kerja debat 
kotor mereka.. 
http://www.kaskus.us/showthread.php?t=747
2822&amp;page=190 dan ini adalah ruang 
kritik dan saran mereka yg jarang mendapat 
perhatian 
http://www.kaskus.us/forumdisplay.php?f=31 
mohon tanggapan dan gerakan dukungan agar 
web kaskus mendapat perbaikan di kemudian 
hari dan ikut aktif terlibat pemberantasan 
mafia GRP / mafia BRP dalam inti utama nya 
guess 
 

62.  ·  Senin, 21/03/2011 18:34 
tahap rencana pembangunan gedung DPR 
ass ... langsung saja kepada pokok 
permasalahan, yang dimana terkait dengan 
pembangunan gedung DPR yang baru dengan 
anggaran yang bisa dikatakan cukup besar. 
apakah lebih bagus nya pembangunan gedung 
tersebut di hentikan saja, dan beralih kepada 
masyarakat yang terlantar dan kurang mampu. 
bahwa di undang-undang dasar 1945 
mengatakan &quot;bahwa fakir miskin dan 
rakyat terlantar di pelihara oleh negara&quot;. 
tapi apakah semua itu telah sesuai dengan 
yang dilakukan oleh pemerintah pada saat 
sekarang ini. saya rasa tidak terlalu efisien, 
dikarena kan kurang nya perhatian terhadap 
masyarakat kecil. Klu seperti ini yang ada 
dalam konsep pemerintah, yang hanya 
memperdulikan kepentingan politik maka 
kemiskinan yang ada di indonesia akan 
semakin tinggi dan angka dari kejahatan juga 
semakin banyak. saya mohon kepada 
pemerintah yang bertanggung jawab terhadap 
rakyat kecil dan terlantar tolong di pelihara 
sesuai dengan UUD 1945. saya merasa 
memang tidak semudah dengan membalik kan 
telapak tangan, tapi kita selaku manusia kalau 
tidak ada usaha untuk melakukan nya akan sia-
sia saja. trima kasih. 
eko 

Rencana 
Pembangunan 
Gedung DPR 

√         

63.  ·  Kamis, 17/03/2011 08:30 Korupsi √         

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2015
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korupsi 
saya hanya ingin menyampaikan pandangan 
saya sebagai seorang siswa yang gerah 
mengenai korupsi di indonesia yang kian 
marak. menurut pandangan saya langkah awal 
adalah harus adanya perubahan uud bab xa 
mengenai HAM atau harus ada pasal tertentu 
yang mampu menepis pasal itu mulai dari 28a 
sampai 28j, karna itu menjadi kelemahan 
hukum di indonesia untuk menegakkan 
kebenaran dan keadilan selain itu akan 
menjadi kekuatan sekaligus tempat 
berteduhnya para koruptor. tapi dengan tanpa 
mennghilangkan hak dan kewajiban dan 
kebebasan setiap indifidu. jika itu bisa di capai 
maka harus ada hukum yang tegas yang 
mengatur korupsi,seperti hukuman 
mati,tembak dan sebagainya yang penting 
hilangkan dari muka bumi. tetapi tanpa adanya 
perubahan atau pasal yang menepis bab xa itu 
akan mustahil karna jika di bunuh,di tembak 
ada ham yang mengatur, bebas mereka 
berbuat akhirnya yang lemahlah yang menjadi 
korban,memang pada dasarnya korupsi tidak 
akan bisa di hentikan tapi dengan tindakan 
demikian korupsi bisa di tekan, moral bangsa 
bisa di perbaiki dan kesejah teraan juga bisa di 
dapat oleh masyarakat. cobalah kita belajar di 
negri cina, mereka mampu membunuh para 
koruptor. tapi kita jangan kan membunuh mau 
mencari saja semua lembaga kocar kacir. itu 
karan adanya kelemah dalam sistem 
perundang-undangan kita. khususnya uud. 
maka itu langkah awal harus dari perubahan, 
atau amandemen uud. dan selain itu 
sayangnya korupsi ndi indonesia sudah 
mendarah daging artinya jika di buang itu tidak 
mungkin emang kita mau hidup pake tulangn 
doang. korupsi tetap ada bukan suatu masalah 
yang penting tidak terlalu dan perbandinganya 
harus jauh dari angka 15%. saya juga tau mpr 
sudah bekerja keras dalam melakukan 
perubahan uud,demi tegaknya hukum di 
indonesia, dan peran serta instansi terkait 
sangat di butuhkan dalam hal ini, sekian 
wasalamualaikum wr wb. mohon maaf jika ada 
salah kata karna saya hanya menyampaikan 
pandangan saya sebagai siswa yang tidak tau 
pemerintahan, politik, bahkan kepentingan 
bangasa sebagai mana di lindungi oleh obolisi 
dari presiden yang dapat dapat menghentikan 
proses hukum karana menyangkut 
kepentinngan bangsa. bahkan orang yang buta 
akan hukum. mohon maaf bila ada salah kata 

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2012
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itu datangnya dari saya dan dan ada benar 
maka dari allah lah datangnya. 
wasalamualaikum wr.wb, 
dana saputra 

64.  ·  Rabu, 16/03/2011 22:47 
MOHON KUCURAN DANA APBD UNTUK 
PENDIDIKAN 
DASAR PEMIKIRAN Assalamu?alaikum Wr Wb 
Tatkala keinginan tulus terbesit di qolbu 
seorang Hamba, niscaya Allah akan 
menunjukan jalanNya. Berangkat dari 
keinginan dan keprihatinan seorang Hamba 
Allah terhadap sekelompok anak bangsa yang 
beragama Muslim di Indonesia, khususnya di 
kota Medan ? Deli Serdang dan sekitarnya, 
yaitu anak ? anak jalanan, anak yatim, miskin, 
anak ? anak putus sekolah, maka kami yang 
bersimpati sangat menginginkan untuk 
membina dan mendidik mereka dan 
berinisiatif MENGETUK PINTU HATI para kaum 
Muslimin dan Muslimat dimana saja berada 
untuk juga turut serta bersama memberikan 
Partisipasi dengan sentuhan Kasih Sayang 
seraya menuntai Tali Silahturahim agar 
Perjuangan Hamba Allah ini dapat mencapai 
puncaknya meraih cita ? cita dan Ridho Allah 
Swt. Sama ? sama kita ketahui bahwa di kota 
Medan sebagai kota yang Realigi dan dihuni 
oleh penduduk yang Mayoritas Muslim. Sangat 
minim kita perhatikan Pembinaan dan 
Pendidikan bagi mereka yang Yatim, Miskin, 
anak jalanan dll yang beragama Islam. Hasil 
Investigasi yang kami lakukan menunjukan 
sebagian besar anak yatim, miskin anak 
jalanan di Indonesia khusunya Kota Medan 
dan sekitarnya tidak mendapatkan Pendidikan 
yang layak. Ironisnya, ada sebagian dari 
mereka yang rela menggadaikan Aqidahnya 
demi mendapatkan Pendidikan. Bedasarkan 
hal inilah kami dari Pengurus Yayasan 
Pendidikan As ? Syahidah Tauhid Kabupaten 
Deli Serdang, Sumatera Utara, kami ingin 
menampung untuk mendidik dan membina 
mereka yang dimaksudkan sebagai symbol 
kepedulian kami dan penyambung ikatan 
perjuangan kepada anak ? anak bangsa. Untuk 
itu kami dari Pengurus Yayasan Pendidikan As 
? Syahidah Tauhid sangat memohon kepada 
Bapak / Ibu / Sdra / Sdari dapat kiranya 
membantu kami memberikan sebagian 
REZIKINYA berupa SEDEKAH, INFAQ, baik 
berbentuk UANG maupun MATERIAL untuk 
mendirikan PONDOK PESANTREN/RUMAH 

MOHON 
KUCURAN DANA 
APBD UNTUK 
PENDIDIKAN 

  √       
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SINGGAH/RUMAH TAHFIDZ (taksasi biaya 
terlampir). Semoga dengan hadirnya 
PONPES/RUMAH SINGGAH/RUMAH TAHFIDZ 
ini dapat membantu anak ? anak kita sebagai 
harapan Agama dan Bangsa. Salam hangat dan 
seperjuangan dari kejauhan kami sampaikan 
kepada Bapak / Ibu / Sdra / Sdri. 
Wassalamu?alaikum Wr Wb. Q. S. ALI IMRAN : 
104 : ?Dan hendaklah ada di antara kamu 
segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma?ruf dan 
mencegah dari yang munkar, merekalah orang 
? orang yang beruntung?. H. R. ABU DAWUD 
dan TIRMIDZI : ?Barang siapa menuntut ilmu 
niscaya Allah akan memudakan jalan kesurga 
baginya. Sesungguhnya para Malaikat 
mengembangkan sayap ? sayapnya untuk 
menaungi penuntut ilmu karena meridhoi 
pekerjaannya. Sungguh orang yang 
mengajarkan kebaikan senantiasa dimintakan 
ampunan untuknya oleh seluruh penghuni 
langit dan bumi, hinggah ikan didalam air. 
Keunggulan ahli ilmu disbanding ahli ibadah 
(tanpa ilmu) seperti keunggulan (cahaya) bulan 
di atas (cahaya) seluruh bintang. Para ahli ilmu 
adalah pewaris para Nabi. Para Nabi tidak 
mewariskan uang dinar atau dirham. Akan 
tetapi para Nabi hanya mewariskan ilmu. 
Karena itu, barangsiapa yang mendapatkan 
ilmu, berarti ia telah mendapatkan 
keberuntungan yan teramat besar?. Q. S. 47 
AYAT 7 : ?Wahai orang ? orang yang beriman 
jika kamu menolong Agama Allah, niscaya Dia 
menolong kamu dan meneguhkan 
kedudukanmu.? HADITS QUDSI, HR. AD-
DARUQTHI dari ABU HURAIROH RA : ?Wahai 
anak Adam, nafkakanlah hartamu pada jalan 
Allah pasti akan Aku beri nafkah kepadamu. 
Sesungguhnya tangan (kekayaannya) penuh 
berlimpah ruah tidak akan disusutkan 
sedikitpun oleh sesuatu pemberian siang dan 
malam.? HADITS QUDSI, HR. AL BAIHAQI dari 
AL HASAN RA. : ?Wahai anak Adam ! 
Habiskanlah harta simpananmu pada jalanKU 
dan tidak khawatir kebakaran, kebanjiran atau 
kecurian, niscaya akan KUberikan gantinya 
dikala engkau butuh kepadanya?. Q. S. 107 
AYAT 1-7 ?Tahukah engkau orang yang 
mendustakan Agama? Itulah orang yang 
menghardik anak yatim, dan tidak 
menganjurkan memberi makan orang miskin. 
Maka celakahlah bagi orang ? orang yang 
sholat, (yaitu) orang ? orang yang lalai dalam 
sholatnya, orang ? orang yang berbuat riya? 
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dan enggan menolong dengan barang 
berguna.? 
============================== LATAR 
BELAKANG Pendirian Pesantren / Rumah 
singgah ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, 
di antaranya : 1. Banyaknya anjuran untuk 
melaksanakan dan mengajarkan berbagai 
macam kebajikan. 2. Minimnya Lembaga 
Pendidikan yang memprioritaskan ilmu ? ilmu 
Agama. 3. Minimnya perhatian terhadap 
generasi muda kaum Muslimin dalam 
membekali mereka dengan Ilmu, semangat 
atau Ruh Keimanan dan Amal Sholeh. 4. 
Meningkatnya kecendrungan terhadap ilmu ? 
ilmu Sains dan Teknologi atau ilmu ? ilmu 
umum lainnya dengan mengabaikan ilmu ? 
ilmu Agama. 5. Semakin meningkatnya 
kenakalan dikalangan Remaja kaum Muslimin 
dan dekadensi Moral yang memicu kea rah 
tindak criminal, amoral dan sebagainya. 6. 
Banyaknya anak ? anak yang putus sekolah 
akibat perekonomian, tidak adanya orang tua 
dan lain ? lain. 7. Banyaknya permintaan 
masyarakat Muslimin untuk membangun 
Sarana Pendidikan dan Penampungan anak ? 
anak Yatim, Miskin, anak jalanan, dll. T U J U A 
N Didirikan Pondok Pesantren / Rumah 
Singgah / Rumah Tahfidz ini dengan tujuan ? 
tujuan sebagai berikut : 1. Ikut berpartisipasi 
melaksanakan Program Pemerintah dalam 
memberantas kebodohan dan penyakit social 
lainnya melalui pembinaan Rohani Keislaman. 
2. Mengarahkan generasi muda kehabitat 
mereka sebagai anak ? anak bangsa yang 
memiliki peradaban tinggi yang sesuai dengan 
ajaran Islam. 3. Membimbing kaum Muslimin 
menuju pemahaman dan pengamalan Islam 
yang tepat dalam berbagai sendi kehidupan. 4. 
Mempersiapkan kader ? kader pilihan yang 
berilmu, beriman, beramal sholeh, bertaqwa 
dan berwawasan yang siap memperjuangkan, 
membela, mempertahankan, mengajarkan dan 
menegakkan kebenaran Islam didalam 
kehidupan rumah tangga dan masyarakat. 5. 
Menciptakan kondisi masyarakat yang Islami 
dimasa mendatang, yang Ridho dan di Ridhoi 
Allah Swt. 6. Mengkader da?I ? da?I yang 
memiliki kemampuan pengusaan Ilmu alat 
dalam ilmu keIslaman serta kristologi yang 
memadai untuk diterjunkan kedaerah ? daerah 
minoritas Islam. 7. Mengangkat martabat dan 
derajat bagi anak ? anak yatim, dhu?afa, anak 
? anak jalanan dan anak ? anak yang putus 
sekolah. 8. Sebagai rasa kepedulian kepada 
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anak ? anak yang tidak mampu dan tidak 
berorang tua. 9. Sebagai wadah pusat da?wa 
Islamiyah. 10. Sebagai wadah kaderisasi 
Remaja ? Remaja Masjid dan anak ? anak 
muda muslimin sampai orang tua. TARGET 
YANG DICAPAI Melalui rancangan kurikulum 
yang direncanakan serta ditunjang oleh sarana 
yang memadai dan kwalitas tenaga 
pembimbing yang kompetensi dan dedikasinya 
sangat tinggi dalam bidang pengajaran 
diharapkan akan tercapai target ? target 
selama masa pendidikan lebih kurang 4 
(empat) tahun sebagai berikut : 1. Para Santri 
mampu membaca Arab Gundul melalui 
penguasaan kaidah ? kaidah Ilmu Bahasa Arab 
secara baik, seperti ; Ilmu Nahwu, Ilmu Shorof, 
Ilmu Bayan dan Ilmu Balagho. 2. Para Santri 
mampu berdialog dengan menggunakan 
Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. 3. Para Santri 
mengusai kaidah ? kaidah Ushul Fiqih secara 
baik. 4. Para Santri menguasai dasar kaidah 
Ilmu Mustholah Hadits secara baik. 5. Para 
Santri mengusai kaidah ? kaidah Ushul Ilmu 
Tafsir Al Qur?an secara baik. 6. Para Santri 
mengusai Ilmu dasar penggunaan Computer 
dan Internet. 7. Para Santri mengusai kristologi 
secara memadai 8. Para Santri mampu mandiri 
dalam melaksanakan kewajiban sebagai 
seorang Da?I dan dalam melaksanakan 
kewajiban hidup 9. Para Santri mampu 
menghafal minimal 15 juz al qur?an. 10. Para 
Santri mampu melaksanakan ketrampilan ? 
ketrampilan yang sudah diajarkan, seperi ; 
menjahit, bercocok tanam, dll. TENAGA 
PEMBIMBING Tenaga Pembimbing adalah 
mereka yang memiliki latar belakang 
Pendidikan Ilmu Keislaman dari berbagai 
Lembaga Pendidikan dalam dan luar Negeri 
seperti ; Pondok Pesantren di Jawa dan 
Sumatera, LIPIA Jakarta, LPBA Al Manar 
Jakarta, IAIN, UMSU, UISU, dan Universitas 
Islam Timur Tengah dan lain ? lain. Memiliki 
kapasitas Ilmu ? Ilmu Islam yang memadai, 
berdedikasi tinggi dan berkompeten dalam 
bidang Pengajaran dan Da?wa Islam. PESERTA 
DIDIK Peserta Didik berasal dari berbagai 
lapisan dan kalangan. Khususnya anak ? anak 
yatim, dhu?afa, anak jalanan dan lain ? lain. 
PROGRAM BEA SISWA Pesantren ini 
menyediakan paket program bea siswa bagi 10 
orang peserta didik setiap tahun berasal dari 
daerah minoritas Muslim dengan syarat dan 
ketentuan khusus. Dan penanggulangan 
biayanya melalui pengadaan bapak angkat 
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atau melalui penganggaran dana pesantren 
bila telah memiliki usaha mandiri. NAMA 
PONDOK PESANTREN / RUMAH SINGGAH 
Pesantren ini diberi nama : PONDOK 
PESANTREN / RUMAH SINGGAH / RUMAH 
TAHFIDZ YAYASAN AS - SYAHIDAH TAUHID 
BADAN HUKUM Pondok Pesantren / Rumah 
Singgah dibawah YAYASAN AS ? SYAHIDAH 
TAUHID, telah di rekomendasikan oleh KUA 
Percut Sei Tuan, Depaq Deli Serdang, ber Akte 
Notaris No. 25 Tanggal 30 Juli 2008, Nida 
Husnah , SH. STRUKTUR KEPENGURUSAN 
YAYASAN Ketua Yayasan : USTADZ 
MUHAMMAD BUDIONO AL AMIN Sekretaris : 
JUMALI Bendahara : SUNARSEH Pendiri 
Yayasan : 1. USTADZ MUHAMMAD BUDIONO 
AL AMIN, M.Ph 2. JUMALI SIFAT DAN STATUS 
Pesantren ini bersifat Independent untuk 
kepentingan Kaum Muslimin secara umum dan 
berstatus Formal, Informal dan Non Formal. 
DANA OPERASIONAL PESANTREN Dana 
operasional Pesantren bersumber dari : 1. 
Donatur tetap atau tidak tetap dari kaum 
Muslimin. 2. Sumbangan Bulanan dari Santri 
yang Ekonominya menengah ke atas, artinya 
santri yang berstatus yatim, miskin tidak 
dikenakan biaya bulanan. 3. Badan usaha yang 
dikelola oleh Yayasan atau Pesantren dengan 
modal sendiri atau bekerjasama dengan 
pemilik modal dengan system bagi hasil. 4. 
Pengurus dan Pendiri Yayasan 5. Instansi 
Pemerintah 6. Para simpatisan. 7. Dan lain ? 
lain SARANA PENUNJANG Untuk 
merealisasikan program ini dibutuhkan sarana 
? sarana penunjang sebagai berikut : - Areal 
tanah seluas 5000 m2 , (sementara saat ini 
seluas 800m2). - 1 buah mesjid seluas 15 x 20 
m = 300 m2 - 50 unit pondok sederhana, untuk 
tidur santri, @ 4 x 4 meter - 1 unit pendopo 
sederhana untuk pengajian, 7 x 14 meter - 6 
unit ruang kelas, @ 7 x 7 meter - 1 unit 
laboratorium bahasa, 7 x 7 meter - 6 unit 
pondok sederhana untuk pengajar yang dari 
luar kota dan luar negeri, @ 4 x 4 meter - 1 
unit ruang laboratorium computer, 7 x 7 meter 
- 1 unit ruang pertemuan, 7 x 7 meter - 1 unit 
ruang dapur, 5 x 5 meter - 1 unit ruang makan, 
7 x 7 meter - 2 unit ruang belajar, @ 7 x 7 
meter - 1 unit perpustakaan, 10 x 10 meter - 
20 unit computer - 1 unit kantor guru, 7 x 7 
meter - 1 unit kantor Pimpinan Pesantren, 4 x 
4 meter - 1 unit kantor Pengurus Yayasan, 6 x 6 
meter - 4 unit kamar mandi, @ 4 x 4 meter - 10 
unit WC, @ 2 x 3 meter SEKRETARIATAN 
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Kegiatan Pembangunan Pondok Pesantren / 
Rumah Singgah ini berkantor di Yayasan As ? 
Syahidah Tauhid, Jl. Trimurti Pasar 6 Dusun V 
Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei 
Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera 
Utara, Indonesia. TAKSASI BIAYA 
PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN / 
RUMAH SINGGAH / RUMAH TAHFIDZ Taksasi 
biaya untuk Pembangunan Pondok Pesantren / 
Rumah Singgah / Rumah Tahfidz ini di 
perkirakan mencapai : Rp 883.000.000 ( 
Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah 
). REKENING BANTUAN Bantuan dapat 
disampaikan langsung kepada Pengurus 
Yayasan As ? Syahidah Tauhid atau akan di 
jemput ketempat dan juga dapat ditransfer 
dananya ke Rekening Bank BRI Cabang 1092 
KCP TEMBUNG No. Rek. 1092 ? 01 ? 001112 ? 
50 - 7 , dengan mencantumkan alamat donator 
dengan jelas atau nomor kontak yang bisa di 
hubungi. Pengurus Yayasan akan memberikan 
Kwitansi, Piagam, dan sebuah buku bacaan 
sebagai kenangan ? kenangan dari Pengurus 
Yayasan. LAMPIRAN - LAMPIRAN 1. Akte 
Notaris Pendirian Yayasan As ? Syahidah 
Tauhid 2. Foto Copy Surat Rekomendasi Depag 
Kabupaten Deli Serdang 3. Peta lokasi 
Pembangunan Pondok Pesantren / Rumah 
Singgah 4. Gambar Rencana Bangunan 5. Dan 
lain ? lain yang di anggap perlu PENUTUP 
Demikianlah Proposal ini kami sampaikan 
kepada saudara ? saudaraku dimana saja 
berada. Semoga kiranya Allah memberi 
Petunjuk, Taufik dan HidayahNya serta 
memberi pertolongan dan kemudahan bagi 
terealisasinya rencana ini. Hanya kepada Allah 
Swt kami berharap dan berserah diri. Amiin. 
WASSALAMUA?ALAIKUM WAROHMATULLAHI 
WABAROKATUHU -- 
MUHAMMAD BUDIONO AL AMIN 

65.  ·  Rabu, 16/03/2011 07:07 
Kapan RKA-K/L (Anggaran) Kementerian 
disahkan 
Hari ini tanggal 16 Maret 2011, Rencana 
Anggaran Kerja (RKA) Departemen/ 
Kementerian belum disahkan . Seperti 
diketahui RKA ini adalah rencana 
pembangunan dan kegiatan yang bermuara 
pada kepentingan masyarakat. Beleum 
disahkannya RKA mengakibatkan penyerapan 
Anggaran menjadi terlambat yang pada 
ahkirnya roda ekonomi menjadi melambat. 
saya menduga ini kepentingan partai sangat 

Keterlambatan 
pengesahan RKA 

  √       

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2010
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2010


68 

 

NO. Aspirasi Online Isu 
Imbauan Pesan 

(Message Appeals) 

R E T G M 

bermain karena disini berputar uang besar 
Ratusan trilyun. Bapak Ibu anggota Dewan 
yang terhormat harusnya anda berpikir 
dengan anda sekalian perlambat pengesahan 
RKA maka seluruh kegiatan Pengadaan barang 
dan jasa yang menjadi bagian dari kegiatan 
pembangunan di masing-masing departemen 
menjadi terlambat bahkan untuk konstruksi 
menjadi tidak terlaksana. Jangan 
mengedepankan jual beli anggaran demi 
kepentingan kelompok yang akhirnya 
mengorbankan kami sebagi rakyat. Pak 
Presiden, Pak ketua DPR, Pak Ketua Komisi 
mohon ini dicermati 
Weni C 

66.  ·  Selasa, 15/03/2011 18:04 
UUD 1945 yang benar yang mana? 
saya melihat situs mpr.go.id ini agar saya 
mendapatkan naskah UUD 1945 yang 
terpercaya. Namun ketika saya lihat dan 
download di menu UUD 1945 masih berisi 
naskah UUD 1945 versi lama belum yang 
amandemen, padahal baru saja diupload (link 
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA TAHUN 1945 DALAM SATU 
NASKAH 2 Februari 2011 13:32 WIB) Apakah 
UUD versi amandemen sudah tidak berlaku? 
mohon kejelasannya. 
SUgiyanto 

UUD 1945 yang 
benar yang mana? 

√         

67.  ·  Selasa, 05/04/2011 11:53 
Kredibilitas MPR 
dalam penyisihan LCC 4 Pilar Kehidupan 
Berbangsa, salah satu peserta menjawab 
pertanyaan mengenai rumusan pasal pada 
babak rebutan dengan tidak menyertakan 
seluruh rumusan pasal tersebut,namun oleh 
dewan juri dibenarkan. namun pada technical 
meeting salah satu peserta tidak menyertakan 
seluruh rumusan pasal tersebut dan tidak 
dibenarkan. pada saat salah satu rekan kami 
mengatakan hal itu pada Sekjen MPR RI,Bpk. 
Aip Suherman, beliau menjawab bahwa hal itu 
dapat dibenarkan selama tidak mengubah 
makna pasal tersebut. rumusan pasal sendiri 
kan hasil dari proses Amandemen yang amat 
panjang oleh MPR RI,mengapa beliau 
menyampaikan hal tersebut? maka dari itu 
kami mengharapkan kredibilitas dari MPR RI 
sebagai salah satu Lembaga Negara. Salah satu 
Peserta LCC dari Lampung 
Ranti Fatya Utami 

Lomba Cerdas 
Cermat 

√         

68.  ·  Senin, 04/04/2011 12:12 
Ketidak-adilan karena ditetapkannya PP 

pengangkatan 
tenaga honor 

  √       
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48/2005 juncto PP 43/2007 
Kepada Bapak dan Ibu anggota MPR RI yang 
kami hormati... Tolong perhatikan nasib kami 
dengan adanya PP 48/2005 juncto PP 43/2007 
ini nasib kami jadi terabaikan... Padahal jelas 
kalo tidak ada pengangkatan tenaga honor lagi 
di daerah setelah PP itu ditetapkan daerah 
sangat kekurangan tenaga dalam menjalankan 
program kerjanya. Sedangkan pengangkatan 
memalui jalur umum CPNS aja dari pusat 
sangat minim. Dengan sistem outsourching 
juga akan menimbulkan banyak masalah 
karena harus adanya pihak ke 3 yang 
menangani anggotanya dan sangat berpeluang 
timbulnya pemotongan hak anggotanya. 
tolong bapak ibu Dewan yang terhormat... 
Jalur umum saja minimal harus D3, sedangkan 
banyak WNI yang ingin mengabdikan diri di 
negara ini dari keluarga yang tidak mampu dan 
hanya bisa menyelesaikan sekolah sampai 
SLTA aja dan akhirnya memilih jalur honorer 
yang pengangkatannya langsung dari 
pemerintah daerah. Kami sangat berharap 
bapak ibu anggota Dewan mau 
memperhatikan dan memperjuangkan nasib 
kami ini setelah keluarnya PP 48/2005 juncto 
PP 43/2007!!! Kami juga bekerja untuk negeri 
ini dan melayani rakyat Indonesia sama seperti 
mereka yang sudah PNS dan rata-rata kami 
punya kualitas yang lebih dari mereka yang 
sudah diangkat PNS, hanya karena status 
(otomatis penghasilan) saja kami jadi ada 
perbedaan karena adanya PP tersebut. 
Padahal dulunya mereka sama dengan kami 
hanya mereka masuk verifikasi dalam PP 
tersebut sedangkan kami tidak, itu yang 
membuat kami sangat kecewa dengan PP 
tersebut. Demikian bapak ibu Dewan pesan 
dari kami WNI yang tidak diberlakukan ADIL 
oleh kebijakan bapak kami sendiri yang 
mengeluarkan PP tersebut. Semoga dengan 
tulisan ini bapak ibu mau memperhatikan 
nasib dan kejelasan nasib kami. Kami 
menyadari bahwa bapak ibu sangat sibuk 
dengan urusan-urusan negara ini, tetapi 
semoga Allah membukakan pintu hati bapak 
ibu agar mau memperhatikan dan 
memperjuangkan nasib kami ini! Amien... 
Suryo Saputro 
 

menjadi PNS 

69.  ·  Minggu, 03/04/2011 14:49 
[ASK] Tentang draft amandemen ke lima uud 
Beberapa hari lalu diberitakan MPR sudah 

Amandemen ke 
lima uud 

√         

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2028
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2026
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menerima draft amandemen uud yang 
diusulkan oleh DPD. Bolehkah saya 
mendapatkannya dan mempelajarinya? 
DImana saya dpt mendownloadnya? M. 
Ibrahim 
 

70.  ·  Sabtu, 02/04/2011 13:34 
tolong saudara kamu yang senasib 
Beranda » Surat Pembaca 
tolong saudara kamu yang senasib 
bapak dan ibu wakil rakyat... saya iri dengan 
anda semua yg terhormat.. anda semua sudah 
dapat gaji dan komisi yang di atas standard 
orang - miskin ... tapi saya yakin tidak semua 
yang ada di MPR tidak mau peduli dengan 
orang miskin... saya adalah salah satu dari 
mereka yang tidak mampu menyiapkan dana 
kelahiran anak kami yang pertama...saya nggak 
tahu harus pinjam atau minta bantuan ke 
siapa...saya yakin bagi saudara yang senasib 
dengan saya , pasti mau memberi bantuan 
buat kepada saya....saya ucapkan terima 
kasih....No. REKENING saya BRI cabang 
Sidoarjo kota : 01014445531 atas nama 
Irwanto 
irwanto 

Permohonan 
bantuan utk 
melahirkan anak 
pertama 

  √       

71.  ·  Selasa, 29/03/2011 14:47 
saran 
saya masayarakat indonesia yg sudah lama 
menderita dan menginginkan kemerdekaan yg 
sebenarx. saya sarankan kepada mpr untuk 
mengubah ri menjadi negara bagian supaya 
msyarakat lebih cepat berkembang. saya mau 
indonesia menjadi indonesia serikat seperti 
USA. 
sudarma 
 

Ingin Indonesia 
lebih baik 

  √       

72.  ·  Selasa, 29/03/2011 14:26 
Penyelesaian Honorer 
Bapak Ibu Yang Terhormat.. Perkenankanalah 
saya menyampaikan sedikit uneg2 dari 
masyarakat bawah, terkait dengan 
penyelesaian masalah Honorer yang di 
sebagian besar daerah masih menjadi 
persoalan yang ruwet. Kami hanya 
berharap..kebijakan para Pejabat yang terkait 
tidak merugikan atau memandang sebelah 
mata kepada Honorer di atas 2005. Karena 
pada kenyataannya..ketika masa 
pengangkatan honorer sampai dengan periode 
2009, yang mengacu kepada PP 48 Tahun 2005 
ataupun PP 47 Tahun 2008, banyak juga 
honorer yang mengabdi di atas tahun 2005 

Penyelesaian 
Honorer 

√         

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2025
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2021
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2020
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2020
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2020
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terjaring dan diangkat menjadi PNS. Bukan 
saatnya menyalahkan siapa dan kenapa terjadi 
seperti itu, tapi ..sekiranya akan sangat bijak, 
jika Bapak Ibu anggota MPR yang terhormat, 
bekerja sama dngn para Pejabat yang 
terkait..mencari penyelesaian yang bijak untuk 
masalah Penyelesaian Honorer tersebut di 
atas. Mereka...para honorer juga mengabdikan 
diri untuk kemajuan Bangsa dan Negara. 
Keberadaan mereka dibutuhkan, bahkan 
seringkali beban tugas mereka melampui yang 
telah menjadi PNS / CPNS.... Saya mungkin 
hanya sebagian kecil dari pribadi yang melihat, 
mengetahui hal-hal tersebut di atas, saya 
hanya merasa prihatin seandainya kebijakan 
Parlemen dan Para Pejabat yang terkait, tetap 
memandang sebelah mata terhadap nasib 
honorer di atas tahun 2005. Sekian yang dapat 
saya haturkan, dan sangat berharap tulisan 
kecil ini betul2 mendapat perhatian, sebagai 
wujud aspirasi kami yang di bawah.. Dengan 
segenap rasa hormat saya sampaikan ini 
semua..untuk sekiranya mendapatkan 
tanggapan yang positif. Terima Kasih 
Budy Santoso 
 

73.  ·  Senin, 28/03/2011 14:48 
lomba karya tulis 
Sebenarnya lomba karya tulis itu bener-bener 
diadakan atau tidak??? Saya siswi smk merasa 
kalau kritikan saya dan kritikan peserta lain 
tidak dijadikan cerminan tetapi hanya 
dijadikan masukan belaka. Saya cuma ingin 
keadilan dari bapak/ibu panitia karya tulis MPR 
.... Saya harap bapak/ibu panitia dapat 
menindak lanjuti lomba ini... jadi semua jelas.. 
Fitri Wulan Sari 

lomba karya tulis   √       

74.  ·  Kamis, 14/04/2011 09:33 
PNS yang tidak berkualitas 
selamat pagi Bpk/Ibu/Sdr/i... saya hanya ingin 
menyampaikan, tolong diperhatikan para CPNS 
atau pun PNS yang ada di lingkungan Pemkab 
Muara Enim..karena jujur saja dan sudah 
menjadi rahasia umum bagi masyarakat muara 
enim, bahwa yang menjadi CPNS atau pun 
sudah menjadi PNS di Pemkab Muara Rata- 
Rata hasil KKN...terutama para CPNS yang lolos 
ikiu ujian seleksi PNS. karena bila anda punya 
uang Rp. 100.000.000,- maka sudah dipastikan 
anda akan lulus PNS..yang saya keluh kan ini 
benar terjadi...satu hal ladi..banyak PNS di 
Pemkab Muara Enim tidak bisa bekerja sesuai 
dengan bidang nya..rata -rata yang bekerja 

PNS yang tidak 
berkualitas 

√         

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2019
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2019
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2039
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2039
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2039
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hanya tenaga honorer saja...demikian. mohon 
perhatian. terima kasih. saya hanya ingin 
Negara, Bangsa, Kota dan Kampungku menjadi 
jauh lebih baik. 
Nina singaji pranata 

75.  ·  Kamis, 14/04/2011 03:37 
tolong perhatikan kami juga yaaa buuuuu .. .. 
URGENT .. .. slmt mlm ibu, mohon maaf jika 
saya telah mengganggu istirahat ibu &amp; 
keluarga pada saat ini, skedar info saja ibu, 
bahwa saya ada kbr lain nya di luar salah satu 
berita tentang PEMBANGUNAN GEDUNG DPR 
yg baru, atau pun soal BRIPTU NOERMAN yg 
saat2 ini sdang naik daun, tetapi saya adalah 
putra daerah yg berasal dr cipanas kota 
cianjur, ingin meng infokan bahwa disana ada 
kabar yg layak utk ibu dengar, krn saya rasa ini 
tdk bs di bicarakan lewat INBOX atau surat .. .. 
saya harap ibu dpt memakluminya. mohon 
maaf, tlg perhatikan saya &amp; 550 keluarga 
yg ada di tempat saya saat ini. atas perhatian 
&amp; ijin ibu saya ucapkan banyak 
terimakasih. GBu all &amp; famm 
akang uLuz 

Minta Perhatian √         

76.  ·  Selasa, 12/04/2011 09:11 
Mohon dikirim buku-buku Risalah Perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara R 
Kepada Yth. Bapak Ketua MPR RI di tempat 
Dengan Hormat, bersama ini saya mohon 
kepada bapak untuk dapat mengirimkan buku-
buku Risalah Perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945,yang antara lain: Sekretariat Jenderal 
MPR RI. 2008. Risalah Perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 1999. 
Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. 
Sekretariat Jenderal MPR RI. 2008. Risalah 
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) 
Tahun Sidang 2000 Buku Satu. Jakarta: 
Sekretariat Jenderal MPR RI. Sekretariat 
Jenderal MPR RI. 2008. Risalah Perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun 
Sidang 2000 Buku Dua. Jakarta: Sekretariat 
Jenderal MPR RI. Sekretariat Jenderal MPR RI. 
2008. Risalah Perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Tiga. 
Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. 
Sekretariat Jenderal MPR RI. 2008. Risalah 
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Permohonan 
Dikirimi Buku 

√         

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2038
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2037
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2037
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Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) 
Tahun Sidang 2000 Buku Empat. Jakarta: 
Sekretariat Jenderal MPR RI. Sekretariat 
Jenderal MPR RI. 2008. Risalah Perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun 
Sidang 2000 Buku Lima. Jakarta: Sekretariat 
Jenderal MPR RI. Sekretariat Jenderal MPR RI. 
2008. Risalah Perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Enam. 
Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. 
Sekretariat Jenderal MPR RI. 2008. Risalah 
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) 
Tahun Sidang 2000 Buku Tujuh. Jakarta: 
Sekretariat Jenderal MPR RI. Sekretariat 
Jenderal MPR RI. 2009. Risalah Perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun 
Sidang 2001 Buku Satu. Jakarta: Sekretariat 
Jenderal MPR RI. Sekretariat Jenderal MPR RI. 
2009. Risalah Perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(1999-2002) Tahun Sidang 2001 Buku Tiga. 
Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. 
Sekretariat Jenderal MPR RI. 2009. Risalah 
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) 
Tahun Sidang 2001 Buku Empat. Jakarta: 
Sekretariat Jenderal MPR RI. Sekretariat 
Jenderal MPR RI. 2009. Risalah Perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun 
Sidang 2002 Buku Satu. Sekretariat Jenderal 
MPR RI, Jakarta. Sekretariat Jenderal MPR RI. 
2009. Risalah Perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(1999-2002) Tahun Sidang 2002 Buku Dua. 
Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. 
Sekretariat Jenderal MPR RI. 2009. Risalah 
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) 
Tahun Sidang 2002 Buku Tiga. Jakarta: 
Sekretariat Jenderal MPR RI. Sekretariat 
Jenderal MPR RI. Risalah Perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2002 
Buku Empat. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR 
RI, 2009. Sekretariat Jenderal MPR RI. 2009. 
Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-
2002) Tahun Sidang 2002 Buku Lima. Jakarta: 
Sekretariat Jenderal MPR RI. Sekretariat 
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Jenderal MPR RI. Risalah Rapat Pleno PAH I BP 
MPR ke-51, 29 Juli 2000 (Edisi Softcopy). 
Sekretariat Jenderal MPR RI. Risalah Rapat 
Paripurna ST MPR Tahun 2000 ke-5, 10 
Agustus 2000 (Edisi Softcopy). mohon kiranya 
kami dikirimi buku-buku tersebut dalam 
bentuk hardcopy. terima kasih. salam, 
RUMAWI 
Rumawi, SHI 
 

77.  ·  Senin, 11/04/2011 21:39 
pengaduan 
Hanya membahas tenaga Honor Aja Berlarut-
larut sudah jelas dari masing-masing intansi 
berapa jumlah tenaga honor dan kenapa di 
ulur-ulur sekarang bilang tahun 2011 
selesai..jangan-jangan tahun depan seperti itu 
lagi ... hanya mengulur-ulur waktu kalo tidak 
bisa bekerja secara efesian ya...malu udah 
makan gaji mendingan mundur masih banyak 
yang peduli dengan nasib tenaga honor 
zakariyal ansor 
 

Tenaga Honorer   √       

78.  ·  Senin, 11/04/2011 21:34 
Pemrintah Indonesia 
Kepada.MPR/DPR Di mana keadilan semua 
hanya buat mainan tentang tenaga honor 
PTT.MPR/DPR tidak sungguh-sungguh 
mengatasasi PTT.Honor.Kenapa Sekarang 
banyak CPNS yang belum bekerja di intansi 
pemerintah Sudah dapat SCPNS.sedangkan 
Tenaga Honor yang sudah bekerja tidak 
perbah diperhatikan..Apa karna perut kalian 
belum pada buncit sehimgga PTT.tidak 
diperhatikan karna tidak ada duityaa aku yakin 
nanti kalo tenaga honor Kata gori II.harus 
mengikuti tes Akan ada manipulasi karna di 
negerini duit yang diutamakan bukan 
pengabdian... 
zakariyal ansor 
 

Tenaga Honorer   √       

79.  ·  Kamis, 07/04/2011 15:26 
mohon bantuan 
bapak ibu yang terhormat , saya seoarang 
bapak muda yang akan mempunyai anak 
pertama, untuk persiapan kelahiran ini,, saya 
tidak ada biaya ....profesi saya adalah guru 
SUKWAN di SD Negeri ..... Kabupaten Sidoarjo. 
1 bulan saya dapat gaji hanya 300 ribu 
rupiah... Tolong bantuan dari bapak dan 
Ibu...terima kasih...No Rek : 3154-01-
014445531 BRI cabang Sidoarjo Kota atas 
nama IRWANTO 

Permohonan 
Bantuan utk 
Melahirkan anak 
1 

        √ 

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2036
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2035
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2033


75 

 

NO. Aspirasi Online Isu 
Imbauan Pesan 

(Message Appeals) 

R E T G M 

irwanto 
 

80.  ·  Rabu, 06/04/2011 21:24 
perhatian pendidikan 
asalamualaikum.. kepada bapak/ibu anggota 
dewan DPR dan MPR. saya ingin 
mengungkapkan pandangan saya mengenai 
pendidikan di indonesia.saya sebagai siswa 
beranggapan bahwa pendidikan di indonesia 
semakin hari semakin kian merosot. kenapa 
demikian ? karena menurut saya pendidikan di 
indonesia semakin hari semakin tidak di 
perhatikan. yang saya maksud disini adalah 
kurangnya perhatian pemerintah dalam hal 
sarana dan prasarana sekolah. seperti 
kurangnya falsilitas yang ada di setiap sekolah 
di indonesia. menurut saya, sekolah yang 
memiliki falsilitas lengkap, dan bangunan yang 
baik (tidak rusak) hanyalah sekolah yang 
berada di sekitar pusat pemerintahan. 
mungkin karena dekat dengan pusat 
pemerintahan, maka sekolah tersebut 
mendapat perhatian yang serius.sedangkan 
sekolah yang berada jauh dari pusat 
pemerintahan semakin tidak terurus. jika 
kondisi sekolah sudah tidak terurus, bagaiman 
dengan siswa siswinya. apakah masih ada 
semangat untuk belajar? lalu, pertanyaan saya 
berikutnya, kenapa sekolah yang jauh dari 
pusat pemerintahan memiiki pelajaran yang 
jauh tertinggal di bandingkan sekolah yang 
berada dekat dengan pusat pemerintahan? 
jika kondisi pendidikan terus begini, akankah 
pendidikan di indonesia maju? akankah 
pendidikan di indonesia sanggup bersaing 
dengan pendidikan yang ada di negara lain? 
dan jika kelak kami menjadi penerus bapak/ibu 
anggota dewan apakah kualitas pendidikan 
yang kami miliki sama dengan kualitas 
pendidikan yang dimiliki oleh para dewan 
sebelumnya? dan jika begitu, mau di bawa 
kemana negara indonesia kelak? maka dari itu, 
kami meminta kepada para dewan untuk 
benar-benar serius dalam menanggapi 
masalah pendidikan di indonesia.. 
faisal 

Pendidikan 
Indonesia 
Memprihatinkan 

√         

81.  ·  Rabu, 06/04/2011 12:19 
GBHN terbaru 
Beranda » Surat Pembaca 
GBHN terbaru 
Jika boleh, saya ingin mengetahui isi GBHN 
yang terbaru untuk melengkapi referensi mata 
kuliah Politik Hukum Pidana. terima kasih 

GBHN terbaru √         

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2032
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2031
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 Etti Kusumawati 
 

82.  ·  Selasa, 19/04/2011 13:10 
SEBAGAI PENGETAHUAN 
Masih banyak masyarakat miskin yang butuh 
bantuan dari pemerintah. dari beberapa 
propinsi yang lebih terlihat yakni wilayah 
pedesaan. mereka kelaparan tapi masih belum 
terjamah oleh bantuan pemerintah. apakah itu 
memang mau dibiarkan begitu saja. dari 
beberapa referensi unsur kejahatan seperti 
perampokan, pencurian dll itu disebabkan oleh 
kemiskinan sehingga mereka menghalalkan 
sesuatu yang dilarang oleh agama maupun 
pemerintah, dampaknya merugikan pada 
masyarakat, bangsa dan negara. 
HERMANSYAH 
 

Pengentasan 
Kemiskinan 

    √     

83.  ·  Senin, 18/04/2011 18:24 
PENYELESAIAN TENAGA HONORER SK TAHUN 
2005 
Yth. 1. MPR RI 2. DPR RI 3. MENPAN RI Dengan 
hormat; Saya adalah tenaga honorer di 
Pemerintah Kota Yogyakarta dengan SK bulan 
April 2005. Berkaitan dengan pengangkatan 
CPNS dari tenaga honorer, mohon di tahun 
2011 ini untuk bisa memperjuangkan nasib 
kami yg tidaklah sedikit di seluruh Indonesia 
yang nasibnya seperti saya tidak bisa terdata 
karena harus memiliki masa kerja 1 tahun per 
31 Desember 2005. Demikian permohonan 
kami, sudi kiranya nasib kami diperhatikan, 
karena sampai sekarang saya masih mengabdi 
di Pemerintah Kota Yogyakarta. Terima kasih. 
Subarono 
 

TENAGA 
HONORER 

√         

84.  ·  Senin, 18/04/2011 14:05 
mohon bantuan 
Kepada Yth; Bapak/ibu Presiden RI Saya rudi 
yang tinggal di desa tegalsari,kec.Ampelgading 
,kab Pemalang jawa tengah.meminta bantuan 
Bapak /Ibu untuk ibu saya yang sekarang 
sedang menderita TUMOR,saya berharap 
Bapak mau membantu saya. Hormat saya Rudi 
Haryanto 
Rudi haryanto 
 

Permohonan 
BAntuan utk 
Pengobatan 
tumor 

        √ 

85.  ·  Senin, 18/04/2011 13:27 
salam kenal dari orang kecil 
bapak ibu yang terhormat , wilayah gajah 
mada s/d harco udh kebanyakan jumlahnya , 
preman tua maupun preman muda yg gak jelas 
kerjaan nya...siapakah yg rela memperhatikan 

premanisme √         

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2049
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2048
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2048
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2047
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2046


77 

 

NO. Aspirasi Online Isu 
Imbauan Pesan 

(Message Appeals) 

R E T G M 

nasib mereka ? 
Pancasila 

86.  ·  Senin, 18/04/2011 12:44 
permohonan bantuan dalam mata kuliah 
kepada lembaga indonesia dalam bidang 
pemberian izin dalam permintaan isi tap MPR 
no 3/2OOO dan tap MPR no XX/mprs/1966 
kiranya berkenan untuk mengirimkan isi tap 
mpr tersebut ke email saya dalam membantu 
saya dalam tugas saya terimakasih 
hospirene T S 
 

Permintaan isi 
TAP MPR 

        √ 

87.  ·  Minggu, 17/04/2011 12:08 
tolonglah... 
kepada bapak ibu yang bijak. dengan hormat, 
saya punya putra ingin melanjutkan ke 
perguruan tinngi, kendala ekonomi yang 
membelenggu.. saya mohon bantuan dana 
untuk anak melanjutkan ke perguruan tinggi 
fak kedokteran, saya berharap sekali... 
trimaksih, teghie 
teghie 
 

Permohonan 
Biaya Kuliah 

        √ 

88.  ·  Minggu, 17/04/2011 11:49 
permohonan bantuan dana kuliah 
salam hormat, anak saya ingin melanjutkan 
kuliah ke fak.kedokteran, tetapi kendala 
ekonomi, saya tidak bekerja sejak 1996, 
adik2nya masih di sekolah dasar yang butuh 
perhatian lebih, saya ingin memohon bantuan 
dana untuk putra saya kuliah diperguruan 
tinggi, bila bapak ibu bijak, saya berharap 
sekali untuk dapat melanjutkan sekolah ini, 
mohon bantuan... trimakasih, teghie 
teghie 
 

permohonan 
bantuan dana 
kuliah 

        √ 

89.  ·  Sabtu, 16/04/2011 12:23 
indonesia ku 
pak indonesiaa sagat boros.. klo bsa gdung dpr 
jgan d bagun duliuu.. 
fakrol razi 
 

Pembangunan 
Gedung DPR 

√         

90.  ·  Kamis, 14/04/2011 22:46 
The investation is profit trade gold 
Kepada Yang terhormat Bapak/Ibu 
Pimpinan,Sekretariat MPR dan DPR RI,dan 
seluruh direksi serta humas MPR dan DPR RI 
saya fauzan dari equity tower sudirman,ingin 
minta janji ketemu dengan seluruh MPR dan 
DPR RI, untuk menginformasikan tentang 
alternatif perdagangan emas(Loco Gold),Bapak 
saya ingin menceritakan sedikit tentang 
kelegalannya yaitu dari representatif 

Berdagang Emas         √ 

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2045
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2043
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2042
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2042
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2042
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2042
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2041
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2040
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kementrian perdagangan indonesia(alternatif 
perdagangan emas),kementrian 
keuangan(Saham),Bapebti,Bursa komoditi dan 
derivatif indonesia,Badan kliring indonesia,dan 
kerjasama dengan bank 
penampung(BCA,NIAGA bank,BNI),semua 
diawasi oleh badan pengawas perdagangan 
berjangka komoditi,nasabah keuntungannya 
yaitu perjanjian antara broker dan 
nasabah,nasabah keuntungannya yaitu di 
alternatif perdagangan emas buka 24jam 
kecuali sabtu dan minggu pasar tutup,tidak ke 
toko emas, langsung ke broker yang 
berpengalaman(Fauzan)untuk berinvestasi 
alternatif perdagangan emas,tidak perlu 
membawa emas 1kg kemana-mana dan tidak 
aman(Dicuri,dirampok,dan sebagainya), bapak 
dan ibu bisa lihat di blomberg.com atau di 
metro bisnis dan bursa,majalah bisnis juga 
ada,hubungi saya di 02196590737, bapak atau 
direksi bisa melihat di www.sg-
berjangka.com,Yang Mulia MPR dan DPR RI 
minta tolong kalau punya referensi bisa 
diterbitkan ke menteri lainnya atau para 
pemilik usaha/bea cukai/pemerintah daerah 
yang mau berminat dan komitment untuk 
investasi,sekian dulu dan mohon maaf kalau 
data kurang lengkap(untuk lebih lengkap lagi 
hubungi saya 02196590737,terimakasih yang 
mulia Bapak/IBU MPR dan DPR RI 
Fauzan 
 

91.  ·  Jumat, 29/04/2011 19:24 
suara mahasiswa 
aksi mahasiswa disebabkn undang-undang yg 
tidak berpihak kepada rakyat karena dalam 
pembuatan undang-undang mahasisw atidak 
dilibatkat. saya berharap mpr, dalam 
pembuatan undang-undang melibatkan 
mahasiswad engan ada kursi keterwakilan di 
parlemen. Trims 
nur cholis 
 

suara mahasiswa √         

92.  ·  Rabu, 27/04/2011 14:51 
Permohonan kunjungan 
Assalamu&#039;alaikum wr.wb. Saya harry 
sumartono, dari SMP Al-Azhar Syifa Budi 
Parahyangan ingin mengajukan kunjungan ke 
gedung MPR sehubungan dengan adanya 
materi kedaulatan rakyat untuk siswa SMP 
kelas VIII Sehubungan dengan hal tersebut bisa 
kiranya bapak/ibu berkenan memberitahukan 
tekhnis pengajuan kunjungan ke gedung 

Permohonan 
kunjungan 

√         

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2479
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2479
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2477
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2477
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2477
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MPR/DPR Demikianlah surat permohonan ini 
saya sampaikan. Atas perhatian bapak/ibu 
saya ucapkan terima kasih 
harry sumartono 
 

93.  ·  Selasa, 26/04/2011 17:43 
Butuh bantuan dana kuliah 
Saya mahasiswi semester akhir di sebuah PTS 
di Jombang saat ini membutuhkan bantuan 
untuk biaya kuliah saya yang semakin 
membengkak sebesar 6.000.000 saya mohon 
bantuannya hubungi saya di 0321-5163739 
atau di email Mifta_ch_24@yahoo.co.id 
Mifta 
 

Butuh bantuan 
dana kuliah 

        √ 

94.  ·  Selasa, 26/04/2011 08:53 
Untuk Anakku 
Saya sebagai guru GTT rasanya sudah sangat 
capek untuk berharap, disisa usia ini melihat 
carut marut yang sangat tidak jelas akan arah 
tujuan bangsa ini, yang hitam jadi putih yang 
putih jadi hitam. Kalau memang ada 
kesempatan saya jadi PNS ya saya sangat 
bersyukur karena bisa memahat lebih indah 
kehidupan saya kalau tidak saya akan tetap 
memahat anak-anak saya supaya tampil 
sebagai seniman kehidupan yang beradab, 
karena kalau tidak bisa berharap pada para 
penguasa saya pikir pada merekalah bangsa 
negara tercinta dan agama ini seharusnya saya 
titipkan. Dan biarlah 4JJ1 yang mengarahkan 
langkah ini saya bosan melihat bangsaku yang 
besar menjadi sarang penyamun, CUMA ini 
mungkin yang bisa saya titipkan. 
Hadi Purnomo 

Guru Tidak Tetap   √       

95.  ·  Kamis, 21/04/2011 11:04 
mohon bantuan bapak, ibuk untuk 
memperjuangkan nasib tenaga honorer 
assalamualaikum wr.wb. selamat pagi bapak, 
ibuk.. saya udah bekerja di rumah sakit sejak 
bulan September 2006 di RS. Stroke Nasional 
Bukittinggi..namun kejelasan tentang nasib 
saya belum ada..saya mohon kep[ada bapak, 
ibu untuk memperjuangkan nasib saya ini dan 
kawan - kawan lain untuk bisa diangkat 
menjadi PNS. saya sangat berharap dapat 
diangkat menjadi PNS. makasih bapak, ibuk,, 
mulhendry 
 

tenaga honorer √         

96.  ·  Kamis, 21/04/2011 10:54 
Pembayaran Gaji PNS 
Dengan Hormat. Saya sangat berharap agar 
Pembayaran Gaji PNS di Indonesia di tetapkan 

Pembayaran Gaji 
PNS 

√         

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2476
mailto:Mifta_ch_24@yahoo.co.id
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2476
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2476
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2475
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2392
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2392
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2391
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2391
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2391


80 

 

NO. Aspirasi Online Isu 
Imbauan Pesan 

(Message Appeals) 

R E T G M 

melalui fasilitas perbankan. Ini untuk 
menghindari pemotongan gaji yang dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah melalui Bendahara 
Gaji di setiap SKPD. 
Sri Purwoko 

97.  ·  Selasa, 19/04/2011 20:18 
status guru honor 
sya sbgai prwkilan guru honor mrsa prihatin 
ats keegoan guru honor untuk mnjdi PNS. tp 
apakh mereka bs menunjukkan hasil yg 
maksml? klo mnrut sya persyrtn guru honor 
mnjdi CPNS &amp; PNS hrus ditambah kriteria 
dri kepla skolah masing-masing apakh mreka 
layak ato tdk ? sekian dlu dri sya.trma ksh tlh 
mendngr keluhn sya sbgai guru honor. 
ade 

status guru honor √         

 

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2170
http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2170
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LAMPIRAN 2 

 

A. Identitas Diri Ketua Peneliti 

 

Nama    : Irsanti Widuri Asih, S.Sos., M.Si. 

NIP/NIK    : 19740727 199903 2 001 

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Juli 1974 

Jenis Kelamin   : □Laki-laki   x Perempuan   

Status Perkawinan  : x Kawin    □ Belum Kawin    □ Duda/Janda  

Agama    : Islam 

Golongan/Pangkat  : IIId/Penata Tk. 1 

Jabatan Akademik  : Lektor 

Perguruan Tinggi  : Universitas Terbuka 

Alamat    : Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang 15418, Tang-Sel 

Telp/Faks   : 021-7490941/021-7434391 

Alamat Rumah   : Griya Sasmita Pratama, Jl. Pratama VIII No. B 27, Pamulang 

Telp/Faks   : 021-7400046/- 

Alamat e-mail   : irsanti@ut.ac.id 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI 

 

Tahun 

Lulus 

 

Program Pendidikan 

(diploma, sarjana, magister, 

spesialis, dan doktor) 

Perguruan Tinggi 
Jurusan/Program 

Studi 

2010 Magister Universitas Indonesia Ilmu Komunikasi 

1998 Sarjana Universitas Prof. Dr. 

Moestopo (Beragama) 

Ilmu Komunikasi 

 

PELATIHAN PROFESIONAL 

 

Tahun  Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri) Penyelenggara Jangka Waktu 

2010  Business Communication ELS Language 

Center 

7 hari 

2005  Pelatihan E-Learning Universitas Terbuka 2 hari 

2004  Pelatihan Marketing dan Promosi UT Universitas Terbuka 3 hari 

2003  Pelatihan Tutorial Online  Universitas Terbuka  5 hari 

2001  English for Academic Purposes IELTS 4 bulan 

2000  MC dan Keprotokolan 

 Pelatihan Pengembangan Program 

Audio dan Video  

Diklatprov 

Universitas Terbuka  

3 hari 

5 hari 

1999  Program Akreditasi Tutor Universitas 
Terbuka  

(PATUT) 

Universitas Terbuka 5 hari 

 

 

 

 

 

PENGALAMAN PENELITIAN 

 

Tahun Judul Penelitian Ketua/ Sumber Dana 

mailto:irsanti@ut.ac.id
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Anggota Tim 

2010  Etika Berkomunikasi di Dunia Maya: 
Analisis Implementasi Pasal 27 s.d. 32 
UU Informasi dan Transaksi Elektronik 
oleh Anak-anak di Bawah Usia 13 Tahun 
melalui Jejaring Sosial facebook dan 
twitter 

Ketua Universitas 

Terbuka 

2010  Pemaknaan Fungsi Sosial Televisi dalam 
Masyarakat Kota (Studi Resepsi Acara 
“Minta Tolong” oleh  Remaja Jakarta) 

Anggota Universitas 

Terbuka 

2008   Kajian Positioning dalam Pemasaran 

Layanan Perpustakaan (Studi Kasus 

Layanan Perpustakaan Universitas 

Terbuka)              

Anggota Universitas 

Terbuka 

2007  Pola Hubungan Sosial Etnis Cina (Kajian 

Deskriptif Kualitatif Komunikasi 

Antaretnis pada Etnis Cina di Wilayah 

Kabupaten Tangerang) 

Anggota Dirjen Dikti, 

Depdiknas 

2007   Efektivitas Kit Multimedia Tutorial Tatap 

Muka Mata Kuliah Hubungan Masyarakat 

terhadap Kualitas Akademik Mahasiswa 

UT 

Anggota Dirjen Dikti, 

Depdiknas 

2007  Implementasi Undang-Undang Penyiaran 

No. 32 Tahun 2002 pada Tayangan 

Siaran TV Swasta Nasional (Suatu 

Analisis Isi tentang Implementasi UU 

Penyiaran No. 32 Tahun 2002 Pasal 36 

pada Isi Tayangan Sinetron Bertema 

Religi di TPI) 

Anggota Universitas 

Terbuka 

2007  Pengembangan dan Implementasi Kit 

Tutorial Tatap Muka Berbasis Multimedia 

Mata Kuliah Public speaking       

Anggota Dirjen Dikti, 

Depdiknas 

2006  Kesetaraan Gender dalam 
Kepemimpinan: Kasus di  FISIP-UT 

Penelitian 

Mula 

(Mandiri) 

Universitas 

Terbuka 

 

 

KARYA ILMIAH* 

  
A. Buku/Bab Buku/Jurnal  

Tahun  Judul  Penerbit/Jurnal 

2011  Categories, Positions, and Communicative 

Functions on Vocatives Employed in 

Courtrooms: A Pragmatic and Sociolinguistic 

Study 

Jurnal ”Metalingua” Vol.  9 

No. 2 Desember 2011 

diterbitkan oleh Balai 

Bahasa Bandung.  

2009  Imperialisme Budaya Majalah Cosmopolitan: 
Penanaman Nilai-nilai Konsumerisme  

Jurnal ”Wacana” Vol. VIII 

No. 28 Desember 2009 

diterbitkan oleh Fakultas 

Ilmu Komunikasi, 

Universitas Prof. Dr. 

Moestopo (Beragama) 

2009  Video Interaktif: Solusi Mencapai Kompetensi 
Mata Kuliah Praktis Program Studi Ilmu 
Komunikasi di Perguruan Tinggi Jarak Jauh 

Jurnal Pendidikan Terbuka 

dan Jarak Jauh Vol. 10 
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(PTJJ) No.1 Maret 2009 

diterbitkan oleh Pusat 

Keilmuan, Universitas 

Terbuka 

     

B. Makalah/Poster  

Tahun Judul Penyelenggara 

2011 Poster: “Technology and Higher Education: Do 

Female Students Face the Double-Discrimination?” 

International Council for 

Open and Distance 

Education (ICDE) 

2011 “Media Sosial dan Politik: Sarana e-democracy 

atau Pepesan Kosong?” 

Universitas Terbuka 

2010 Etika Berkomunikasi di Dunia Maya: Analisis 

Implementasi Pasal 27 s.d. 32 UU Informasi dan 

Transaksi Elektronik oleh Anak-Anak di Bawah 

Usia 13 Tahun melalui Jejaring Sosial Facebook 

dan Twitter 

Universitas Terbuka 

2006 Gender Equity in Leadership: Case Study in the 

Faculty of Social and Political Sciences, The 

Indonesian Distance Learning University 

Universitas Terbuka 

2006  Upaya Meningkatkan Kualitas Perempuan 

Indonesia melalui Pendidikan Jarak Jauh 

Universitas Terbuka 

2005 Pornografi di Media Cetak: Mana Penegakan 

Hukumnya? (Kasus Pornografi dan Vulgaritas di 

Harian Lampu Merah) 

Universitas Terbuka 

2005 Komunikasi Nonverbal: Kebenaran yang 

Takterucap 

Universitas Terbuka 

2004 Participation of the Indonesian Students in the 

Asynchronous Course 

Universitas Terbuka and  

Seameo Seamolec  

2004 Partisipasi Perempuan dalam Menyalurkan 

Pendapat Politik di Majalah Mingguan Gatra 

Universitas Terbuka 

2004 Humas UT: Upaya Memperbaiki Citra UT Universitas Terbuka 

2001 Efektivitas Pendekatan Hubungan Manusiawi 

(Human Relations) dalam Memecahkan Konflik di 

Organisasi 

Universitas Terbuka 

2000 “Kopi Tubruk” sebagai Sarana Up Ward 

Communication di Universitas Terbuka 

Universitas Terbuka 

  

 
KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM 

 

Tahun  Judul Kegiatan Penyelenggara Panitia/Peserta/Pembicara 

2011  Seminar Nasional “Peran 

Negara dan Masyarakat 

dalam Pembangunan 

Demokrasi dan 

Masyarakat Madani di 

Indonesia” 

 Worshop “Discussion on 

ICDE Conference 

Abstract and Journal 

Article Writing” 

 Universitas 

Terbuka 

 

 Universitas 

Terbuka 

 

 Universitas 

Terbuka 

 

 

 Pembicara 

 

 

 Peserta 

 

 

 Peserta 

 

 

 



84 

 

Tahun  Judul Kegiatan Penyelenggara Panitia/Peserta/Pembicara 

 Workshop Qualitative 

Research 

 Workshop “Meta Analysis 

and Research Synthesis 

for Social Research” 

 Universitas 

Terbuka 

 Universitas 

Terbuka 

 Peserta 

 

 Peserta 

 

 

2010  Seminar Nasional 

“Citizen Journalism dan 

Keterbukaan Informasi 

Publik untuk Semua” 

 Workshop ”Outcome 

Mapping, Gender 

Analysis & 

Communication to 

Influence Policy” 

 Diskusi Ilmiah, Pekan 

Olah Raga dan Seni 

(Disporseni) Mahasiswa 

Universitas Terbuka 

Wilayah Tengah 

 Seminar Nasional 

“Perspektif STS (Science, 

Technology, and Society) 

dalam Aktualisasi 

Pembangunan 

Berkelanjutan” 

 Universitas 

Terbuka 

 

 

 Universitas 

Terbuka 

 

 

 

 Universitas 

Terbuka   

 

 

 

 Universitas 

Terbuka   

 Pembicara 

 

 

 

 Peserta 

 

 

 

 

 Panitia 

 

 

 

 

 Peserta 

 

2008  Seminar Hasil Penelitian 

Universitas Terbuka  

 International Seminar 

”Acceleration of 

Educational Quality and 

Quantity through the 

Provision of Open and 

Distance Learning 

Programs in Southeast 

Asian Countries” 

 Diskusi Ilmiah 

”Perkembangan Ilmu, 

Teknologi, dan 

Masyarakat sebagai 

Rujukan Pengembangan 

Substansi Kajian di 

Perguruan Tinggi” 

 Universitas 

Terbuka 

 Universitas 

Terbuka and  

Seameo 

Seamolec 

 

 

 

 

 Universitas 

Terbuka 

 Pembicara 

 

 Peserta 

 

 

 

 

 

 

 

 Peserta 

 

 

2006  Fifth English Seminar   Universitas 

Terbuka 

 Pembicara 

 

 

 

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

Tahun  Jenis/Nama Kegiatan Tempat 

2011  Pembekalan materi Teknik Presentasi dan 
Media Literacy 

 Kecamatan Cipanas, 
Cianjur, Jawa Barat 
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 Pemberian kit olahraga siswa-siswi SD  
 
 

 Pembekalan materi Media Literacy 
 

 Penyelenggaraan Ekshibisi Olahraga bagi 
siswa-siswi SD 

 Pembuatan Lubang  Resapan Biopori (LRB). 
 

 Kelurahan Pondok 
Cabe Ilir, Tangerang 
Selatan 

 Cibadung, Parung, 
Jawa Barat 

 Cibadung, Parung, 
Jawa Barat  

 Kelurahan Pondok 
Cabe Ilir, Tangerang 
Selatan 
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B. Identitas Diri Anggota Peneliti 

Nama    : Yanti Hermawati, S.Sos., M.Si. 

NIP/NIK    : 19810513  201212 2003 

Tempat dan Tanggal Lahir : Ciamis, 13 Mei 1981 

Jenis Kelamin   : □Laki-laki   x Perempuan   

Status Perkawinan  : x Kawin    □ Belum Kawin    □ Duda/Janda  

Agama    : Islam 

Golongan/Pangkat  : IIIb /Penata Muda Tk. 1 

Jabatan Akademik  : Staf Pengajar 

Perguruan Tinggi  : Universitas Terbuka 

Alamat    : Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang 15418, Tang-Sel 

Telp/Faks   : 021-7490941/021-7434391 

Alamat Rumah   : Taman Sari Puri Bali Blok H5 No. 12 Curug Bojongsari Depok 

Telp/Faks   : - 

Alamat e-mail   : herma@ut.ac.id 

 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI 

 

Tahun 

Lulus 

 

Program Pendidikan 

(diploma, sarjana, magister, 

spesialis, dan doktor) 

Perguruan Tinggi 
Jurusan/Program 

Studi 

2007 Magister Universitas Padjadjaran Ilmu Komunikasi 

2004 Sarjana IAIN Sunan Gunung 

Djati Bandung 

Komunikasi dan 

Penyiaran Islam  

 

 

PENGALAMAN PENELITIAN 

 

Tahun Judul Penelitian 
Ketua/ 

Anggota Tim 
Sumber Dana 

2011  Kajian Layanan Tutorial Online terhadap 
Prestasi Belajar Mahasiswa 

Anggota Universitas 

Terbuka 

2011  Penggunaan Layanan Bantuan Belajar 
Online di Kalangan Mahasiswa FISIP UT 

Anggota Universitas 

Terbuka 

 

 

KARYA ILMIAH 

 

Tahun Judul Penyelenggara 

2012 Pengelolaan Kesan dlm Komunikasi Politik: Upaya 
Peningkatan Peran Perempuan di DPR-RI Dalam 
Pencapaian MDGS 2015 

Universitas Terbuka 

  

 
KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM 

 

Tahun  Judul Kegiatan Penyelenggara Panitia/Peserta/Pembicar

a 

mailto:herma@ut.ac.id
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2012  Seminar Nasional "Road 
Map Menuju MDGs 2015 
di Indonesia" 

 Kongres Nasional 
Pembentukan Asosiasi 
Penyelenggara 
Pendidikan Tinggi Ilmu 
Informasi dan 
Perpustakaan Indonesia 
(ASPIKA) 

 Seminar Nasional Library 
and Information Science: 
Development and 
Challenges 

 Workshop Penulisan 
Artikel Suara Terbuka 
Online 

 Workshop Penulisan 
Artikel Ilmiah & Tutorial 
Majalah Komunika  

 Workshop 
Pengembangan Proposal 
Penelitian Dikti  

 Universitas 
Terbuka 

 

 Universitas 
Padjadjaran 

 
 
 
 
 
 

 Universitas 
Padjadjaran 

 
 

 Universitas 
Terbuka 

 

 Universitas 
Terbuka 

 

 Universitas 
Terbuka 

 Pembicara 
 

 

 Peserta 
 
 
 
 
 
 

 Peserta 
 
 
 

 Peserta 
 
 

 Peserta 
 
 

 Peserta 
 

2011  Seminar Nasional “Peran 
Negara dan Masyarakat 
dalam Pembangunan 
Demokrasi dan 
Masyarakat Madani di 
Indonesia” 

 Workshop Qualitative 
Research 

 Workshop “Meta Analysis 
and Research Synthesis 
for Social Research” 

 Universitas 
Terbuka 

 

 Universitas 
Terbuka 

 

 Universitas 
Terbuka 

 

 Universitas 
Terbuka 

 Peserta 
 

 

 Peserta 
 
 

 Peserta 
 
 

 Peserta 
 
 

 

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

Tahun  Jenis/Nama Kegiatan Tempat 

2012  Penjualan dan Pembagian Barang Bekas 
Berkualitas 

 Penanaman Sayuran Organik 

 

 Pondok Cabe 
Tangerang Selatan 

 Buaran Tangerang 
Selatan 

 

2011  Peragaan Olah Raga di Sekolah Dasar 

 Pemberian kit olahraga siswa-siswi SD  
 
 

 Pembekalan materi Media Literacy 
 

 Penyelenggaraan Ekshibisi Olahraga bagi 
siswa-siswi SD 

 Pembuatan Lubang  Resapan Biopori (LRB). 
 

 Gunung Sindur Bogor 

 Kelurahan Pondok 
Cabe Ilir, Tangerang 
Selatan 

 Cibadung, Parung, 
Jawa Barat 

 Cibadung, Parung, 
Jawa Barat  

 Kelurahan Pondok 
Cabe Ilir, Tangerang 
Selatan 

 


