
REPOSITORI DPR SEBAGAI SATU PINTU PENCARIAN INFORMASI 

DI DPR  
 

Tenny Rosanti 

 

Perpustakaan DPR RI, Pusat Data dan Teknologi Informasi  

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

Gedung Nusantara II Paripurna Lt. 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto,  Jakarta 10270 

 

*Korespondensi: tenny_ros@yahoo.com 

  

ABSTRACT 

 
The work either in the form of printed or recorded from a state institution and government agency is one of the 

elements of the wealth of information that should get good handling. This handling is done so that the value of 

information contained can be known by the next generation. Therefore the Library of the Parliament of Indonesia 

as a special library of one of the state institutions, namely The House of Representatives of the Republic of 

Indonesia (DPR RI), seeks to carry out its role as a collector/deposit of work of the DPR RI, Secretariat General 

and BK DPR RI through the construction of the Repository DPR. But in the implementation of the development 

of the Repository DPR, the DPR Library faces obstacles in the integration of applications that are on the DPR's 

Website. The purpose of this paper is to introduce the function of Repository DPR to DPR RI, the Secretariat 

General and the Expertise Body of DPR RI as a single entry door for information seeking in the DPR. The 

method used in this paper is a qualitative description of the case studies and reference studies on the 

implementation of the Repository in the DPR RI. A brief report and monitoring of the implementation of the 

Repository DPR activities will be the data source used in this paper.  

 

 

 

 

ABSTRAK 

 
Hasil karya baik itu dalam bentuk tercetak atau terekam dari suatu lembaga negara dan instansi pemerintah 

merupakan salah satu unsur kekayaan informasi yang seharusnya mendapat penanganan yang baik. Penanganan 

ini dilakukan agar nilai informasi yang terkandung dapat diketahui oleh generasi selanjutnya. Oleh karena itu 

Perpustakaan DPR RI sebagai perpustakaan khusus salah satu lembaga negara yaitu DPR RI, berusaha 

menjalankan perannya sebagai pengumpul/deposit hasil karya DPR RI, Setjen dan BK DPR RI melalui 

pembangunan Repositori DPR. Namun dalam pelaksanaan pengembangan Repositori DPR, Perpustakaan DPR 

menghadapi kendala dalam penyatuan aplikasi yang ada di Website DPR. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk 

memperkenalkan fungsi Repositori DPR kepada DPR RI, Setjen dan BK DPR RI sebagai satu pintu pencarian 

informasi di DPR. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskripsi kualitatif dari studi kasus dan studi 

referensi atas pelaksanaan Repositori di DPR RI. Laporan singkat dan pemantauan dari pelaksanaan kegiatan 

Repositori DPR akan menjadi sumber data yang digunakan dalam penulisan ini. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Dalam kawasan komplek rumah aspirasi rakayat, ada 3 (tiga) lembaga negara yaitu Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia (MPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Ketiga 

lembaga negara tersebut ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Masing-masing lembaga 

negara mempunyai fungsi. Juga memiliki perpustakaan sesuai nama lembaganya, yaitu 

Perpustakaan DPR, Perpustakaan MPR dan Perpustakaan DPD. 

 

Keberadaan Perpustakaan DPR pun untuk mendukung fungsi lembaganya. DPR RI sebagai 

lembaga perwakilan rakyat, mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang 

dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Untuk mendukung fungsi DPR RI, 

Perpustakaan DPR mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan yang terdiri 

dari pengadaan bahan perpustakaan, pengolahan bahan perpustakaan, pelayanan jasa 

perpustakaan dan pemeliharaan bahan perpustakaan bagi pemustaka di lingkungan DPR RI. 

Pemustaka di lingkungan DPR RI adalah Anggota DPR RI, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 

DPR RI (Setjen dan BK DPR RI).  

 

Menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan maka Perpustakaan 

DPR adalah jenis Perpustakaan Khusus. Hal ini berdasarkan pasal 25 dan pasal 26 undang-

undang tersebut. Dari kedua pasal, maka Perpustakaan DPR menyediakan bahan perpustakaan 

sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya dan memberikan layanan kepada 

pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di 

luar lingkungannya. Namun karena hanya bersebelahan dengan 2 (dua) lembaga yang telah di 

sebutkan di atas, maka pelayanan sirkulasi pun tidak tertutup bagi pemustaka PNS dari MPR 

RI dan DPD RI.    

 

Perpustakaan DPR diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Menurut 

Standar Nasional Perpustakaan Khusus yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia (Perpusnas RI) tahun 2011, dimana Perpusnas RI sebagai pembina seluruh jenis 

perpustakaan, maka Perpustakaan DPR mengelola semua informasi dalam bentuk karya cetak 

dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang 

dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada pemustakanya. Hal ini diselaraskan dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan 

Karya Rekam. Dimana setiap penerbit dalam hal ini adalah DPR RI, berkewajiban untuk 



menyerahkan terbitannya sebagai koleksi deposit nasional. Setiap judul terbitan diserahkan 2 

(dua) eksemplar untuk Perpusnas RI dan 1 (satu) eksemplar untuk Perpustakaan Provinsi 

tempat domisili penerbit.  

 

Dari kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam, Perpustakaan DPR berharap 

minimal 1 (satu) eksemplar untuk setiap judul terbitan diserahkan ke Perpustakaan DPR 

karena Perpustakaan DPR sebagai deposit atau pusat penyimpanan dan pelestarian hasil karya 

DPR RI, Setjen dan BK DPR RI. Dengan memiliki 1 (satu) terbitan tercetak, maka datanya 

akan dientri ke dalam Online Public Access Catalog (OPAC) Perpustakaan DPR, sedangkan 

file digital akan dientri ke dalam Repositori DPR. Sebelum dientri, Perpustakaan DPR 

mempunyai hak untuk mengumpulkan, memilih dan mengelola terbitan. Lalu menyimpan dan 

mempublikasikan terbitan agar dapat dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai koleksi 

konten lokal. 

 

Koleksi konten lokal merupakan kekayaan informasi DPR RI, Setjen dan BK DPR RI. 

Harapan kedepannya, koleksi konten lokal dalam Repositori DPR akan terus bertambah baik 

jumlah maupun jenisnya dan mudah diakses oleh pencari informasi dari dalam dan luar 

lingkungan DPR RI. Dimana sistem pencarian Repositori DPR merupakan sistem pencarian 

satu pintu bagi pencari informasi di DPR. Namun upaya untuk menyatukan semua aplikasi 

yang berisi koleksi konten lokal yang tersebar di dpr.go.id yang sebagian besar menggunakan 

aplikasi buatan Pranata Komputer Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI), Pusat Data 

dan Informasi (Pusdatin) Setjen dan BK DPR RI mengalami hambatan. 

 

Berdasarkan hambatan inilah maka tujuan penulisan adalah untuk memperkenalkan fungsi 

Repositori DPR kepada DPR RI, Setjen dan BK DPR RI sebagai satu pintu pencarian 

informasi di DPR. Agar pemilik aplikasi berkeinginan untuk membuat link atau terhubung 

antara Repositori dengan aplikasinya. Kalaupun aplikasinya belum bisa di-link, akan 

dicarikan jalan keluarnya. Sehingga koleksi konten lokal tidak hanya tersimpan, tetapi dapat 

dimanfaatkan oleh pencari informasi. 

 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam tulisan ini dalam tulisan ini adalah deskripsi kualitatif dari 

studi kasus dan studi referensi atas pelaksanaan Repositori di DPR RI. Laporan singkat dan 

pemantauan dari pelaksanaan kegiatan Repositori DPR akan menjadi sumber data yang 

digunakan dalam penulisan ini. 

 



3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 HASIL 

Kegiatan yang dilakukan oleh Perpustakaan DPR dalam membangun dan mengembangkan 

Repositori DPR, diawali dengan membuat Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia (Per. Sekjen DPR RI) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Repositori 

di DPR, lalu Focus Group Discussion (FGD) dan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja 

(RDK). Kegiatan ini tidak akan berhenti sampai disini, tetapi akan selalu ada kelanjutannya 

demi tercapai Repositori DPR yang sesuai harapan. Saat ini Repositori DPR sudah terkoneksi 

internet sehingga publik sudah bisa melihat informasinya. Repositori DPR menggunakan 

perangkat lunak opensource Eprints.  

 

Repositori DPR terdiri dari Repositori DPR, OPAC Perpustakaan DPR dan E-Jurnal DPR.  

A. Repositori DPR 

Berdasarkan Per. Sekjen DPR RI Nomor 11 Tahun 2017, koleksi yang masuk dalam 

Repositori DPR adalah konten lokal yang bersubyek atau bertema tentang DPR RI, 

Setjen dan BK DPR RI. Koleksi konten lokal tersebut berbentuk: 

(1) Karya Ilmiah yang diterbitkan antara lain berbentuk artikel jurnal, artikel majalah 

ilmiah, prosiding seminar/simposium/lokakarya dan buku; 

(2) Karya Ilmiah yang tidak diterbitkan antara lain berbentuk naskah akademik, 

Rancangan Undang-Undang, makalah, skripsi, tesis, disertasi dan hasil penelitian 

dan/atau; 

(3) Bahan-bahan lainnya antara lain dalam bentuk laporan, analisis, sambutan dan 

pidato. sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Konten Repositori yang masih dalam format cetak, dibuat format digital oleh 

Perpustakaan DPR sebagai pengelola Repositori. Format digital akan dibuat sama 

persis sebagaimana aslinya. Pengolahan format digital konten Repositori dilakukan 

dengan memperhatikan standar teknis pengolahan koleksi digital. Sedangkan proses 

alihmedia dari format cetak ke format digital dilakukan oleh pihak ketiga.  

 

 

 

 



Tampilan Repositori DPR: 

 

 

Repositori DPR ini dapat diakses melalui: 

1. dpr.go.id 

Buka Website dpr.go.id (Website DPR), di pojok kanan atas tertulis layanan, 

panah di sebelahnya diklik dan akan tampil seperti gambar di bawah ini, jika 

dilihat dari luar lingkungan DPR RI. Lalu klik Repositori DPR.  

 

 

 

 

 



2. perpustakaan.dpr.go.id 

Buka perpustakaan.dpr.go.id lalu arahkan ke halaman bawah website dan akan ada 

tampilan seperti ini. Lalu klik Repositori DPR. 

 

perpustakaan.dpr.go.id adalah alamat website perpustakaan yang merupakan 

Sistem Informasi Perpustakaan yang disebut SIPerpus. Berisi koleksi seperti 

tampilan di atas. Masuk ke website ini bisa melalui dpr.go.id seperti pada uraian 

nomor 1 (satu). SIPerpus menggunakan sistem pencarian Indonesia One Search 

(IOS), sehingga pengguna yang mencari informasi akan masuk ke IOS DPR. 

Untuk saat ini koleksi SIPerpus yang baru bisa ketarik dalam sistem pencarian IOS 

DPR adalah Repositori DPR, OPAC Perpustakaan DPR dan E-Jurnal DPR. Inilah 

awal dari sistem satu pintu pencarian informasi di DPR RI.  

 

B. OPAC Perpustakaan DPR 

OPAC Perpustakaan DPR merupakan katalog dari bahan perpustakaan tercetak yang 

dimiliki oleh Perpustakaan DPR, dapat diakses secara umum dan digunakan untuk 

menelusur data katalognya. Bahan perpustakaan ini diperoleh dengan cara membeli 

atau hadiah yang terdiri dari buku umum, buku referensi dan konten lokal. OPAC 

Perpustakaan DPR menggunakan perangkat lunak opensource Senayan Library 

Management System (SliMS) versi 8.2 Akasia. Dimana perangkat lunak ini sudah 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Perpustakaan DPR. 

Pengembangan OPAC Perpustakaan DPR dilakukan pada tampilan dalam dan luar, 

penambahan pelaporan aktifitas staf dan layanan sirkulasi yang menggunakan 



teknologi Radio Frequency Identification (RFID). Layanan Sirkulasi diberikan kepada 

pemustaka di lingkungan DPR RI, terutama untuk Anggota DPR RI, selanjutnya 

Anggota MPR RI, Anggota DPD RI, PNS dan PPNPN Setjen dan BK DPR RI, PNS 

MPR RI dan PNS DPD RI. PPNPN Setjen dan BK DPR RI terdiri dari Pegawai Tidak 

Tetap (PTT), Tenaga Ahli (TA), Staf Asisten Anggota (SAA) dan honor. Namun PNS 

dan PPNPN Setjen dan BK DPR RI memiliki peraturan yang berbeda untuk 

peminjaman bahan perpustakaan.  

 

Tampilan OPAC Perpustakaan DPR: 

 

 

C. E-Jurnal DPR 

Jurnal ini dibuat oleh Peneliti dari Pusat Penelitian (Puslit) BK DPR RI. Peneliti terbagi 

menjadi 5 (lima) bidang kajian. Tiap bidang menghasilkan jurnal yaitu:  

1. Jurnal Kajian dari Bidang Kesejahteraan Sosial; 

2. Jurnal Aspirasi dari Bidang Politik Dalam Negeri; 

3. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik dari Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik; 

4. Negara Hukum dari Bidang Hukum; 

5. Jurnal Politica dari Bidang Hubungan Internasional. 

 

E-Jurnal DPR berisi jurnal dan terbitan lain dari para Peneliti Pusat Penelitian (Puslit) 

Setjen dan BK DPR RI. E-Jurnal DPR menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Pranata 

Komputer BDTI Pusdatin Setjen dan BK DPR RI. Masuk ke aplikasi ini juga bisa 



melalui dpr.go.id seperti pada uraian nomor 1 (satu). Khusus untuk jurnalnya sudah 

menggunakan Open Journal System (OJS).  

 

Dengan OJS ini maka 5 (lima) jurnal di atas sudah bisa terhubung dengan Repositori 

DPR karena menggunakan bahasa program yang sama. Sehingga secara tidak langsung 

menambah keragaman koleksi Repositori DPR. Hasil pencarian akan tampak jika 

pencari informasi mencari melalui SIPerpus. Seperti pada uraian sebelumnya, SIPerpus 

yang menggunakan IOS DPR, maka hasil yang dicari akan tampil pada IOS DPR. 

Terbitan lain dari para Peneliti Puslit Setjen dan BK DPR RI selain jurnal, yaitu Info 

Singkat, buku, hasil diskusi, kajian/analis dan Parliamentary Riview belum bisa 

terhubung dengan Repositori DPR. 

Misal dilakukan pencarian dengan kata kunci ‘kebijakan publik’, maka hasilnya adalah 

seperti tampilan di bawah ini. Yang tidak terlihat dalam tampilan di bawah adalah hasil 

pencarian selanjutnya, yaitu: 

Negara Hukum 2 

Repositori 1 

 

Tampilan IOS DPR   

 

 

 

 



3.2 PEMBAHASAN 

Dalam membangun dan mengembangkan Repositori DPR tidaklah semudah membalik 

telapak tangan. Perlu perjuangan tarik ulur untuk mengatasi hambatan yang dihadapi. Sejak 

ditetapkannya Per. Sekjen Nomor 11 Tahun 2017, baru 3 (tiga) aplikasi yang tergabung dalam 

Repositori DPR yaitu Repositori DPR, OPAC Perpustakaan DPR dan E-Jurnal DPR. 

Beberapa hambatan yang ditemui adalah bersedia tetapi belum sempat untuk menyerahkan 

karyanya, pemahaman mengenai repositori, merasa miliki sehingga belum bersedia untuk 

menyerahkan, belum bisa terhubung dengan Repositori DPR karena menggunakan bahasa 

pemrograman yang berbeda dan sosialisasi belum menyeluruh ke bagian di Setjen dan BK 

DPR RI.  

 

Repositori DPR berfungsi untuk: 

a. Mendokumentasikan produk dan/atau karya untuk menunjang tugas dan wewenang DPR 

RI, serta tugas pokok dan fungsi Setjen dan BK DPR RI;  

b. Menyediakan informasi produk dan/atau karya yang dihasilkan oleh DPR RI, Setjen dan 

BK DPR RI; 

c. Meningkatkan kualitas pengelolaan produk dan/atau karya DPR RI, Setjen dan BK DPR 

RI dalam rangka memberikan akses informasi; dan 

d. Meningkatkan keamanan akses produk dan/atau karya DPR RI, Setjen dan BK DPR RI. 

 

Ruang lingkup Repositori DPR mencakup kegiatan: 

a. Pengumpulan; 

b. Pengolahan dan penyimpanan; 

c. Pelayanan akses terbuka; dan 

d. Pemeliharaan dan pengamanan. 

 

Penyerahan karya untuk Repositori DPR akan melibatkan unsur:  

a. Alat kelengkapan DPR RI (AKD); 

b. Anggota DPR RI; 

c. Fraksi DPR RI;   

d. Setjen dan BK DPR RI; 

e. Pihak lain yang bekerja sama dan berkaitan dengan DPR RI. 

 

Berdasarkan fungsi dan ruang lingkup Repositori DPR yang berkaitan dengan akses informasi 

yang terbuka, maka semakin menguatkan keinginan Perpustakaan DPR untuk mewujudkan 

Repositori DPR sebagai satu pintu pencarian informasi di DPR. Namun ada sedikit kerancuan 



pemahaman antara sistem pencarian melalui SIPerpus yang menggunakan IOS dan Repositori 

DPR yang menggunakan EPrints. Dengan IOS maka pencarian SIPerpus sudah bisa menarik 

ratusan atau ribuan informasi dari Repositori DPR, OPAC Perpustakaan DPR dan E-Jurnal 

DPR. Sedangkan Repositori DPR yang hanya berisi konten lokal baru berjumlah 77 (tujuh 

puluh tujuh) judul, baik dilihat dari tahun terbit atau pun subyek.   

 

Dari kerancuan maka saat ini sedang direncanakan untuk merubah tampilan yang ada di 

Website DPR yaitu akan menjadi 1 (satu) nama, yaitu Perpustakaan DPR. Dengan demikian 

maka akan menghilangkan Repositori DPR. Dengan maksud, pemustaka akan dimudahkan 

mengakses informasi, apa yang dicari didapatkan dan bisa segera dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhannya. Tanpa perlu tahu dari mana asal atau sumber informasinya atau 

cara bekerja sistem pencarian di Perpustakaan DPR.  

 

Tampilan Repositori DPR berdasarkan tahun terbit: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tampilan Repositori DPR berdasarkan subyek: 

 

 
 

Rencana selanjutnya adalah 5 (lima) aplikasi di dalam SIPerpus DPR akan di-link juga. Baik 

itu menggunakan IOS, google atau sitem lain yang dibuat oleh BDTI atau institusi lain. 

Kelima aplikasi tersebut adalah:   

A. DPR E-Library 

DPR E-Library merupakan aplikasi koleksi digital. Yang bisa digunakan dengan cara 

download aplikasi ini pada Android atau IOS gadget. Lalu membuat akun dengan 

menggunakan email yang terdaftar di dpr.go.id dan password pertama 123456. 

Password dapat dirubah sesuai keinginan pemustaka. Sekarang ini sudah bisa juga di 

desktop Personal Computer (PC). Koleksi bersifat ilmiah dan popular. Terdiri dari 

koleksi umum, surat kabar dan majalah yang bisa dipinjam dalam waktu tertentu. 

Pemustaka dapat meminjam 10 (sepuluh) konten atau judul yang ada di DPR E-

Library. Waktu peminjaman untuk buku adalah 7 (tujuh) hari, surat kabar 2 (dua) jam 

dan majalah 3 (tiga) hari. DPR E-Library menjalin kontrak kerjasama dengan Scoop 

yang sudah diakusisi oleh Kompas Gramedia.   

 

 

 

 

 

 



Tampilan DPR E-Library: 

 

 
 

B. E-Resources 

E-Resources merupakan jurnal dan buku elektronik yang dilanggan Perpustakaan DPR, 

yaitu: 

1. Ebook Central Proquest 

Tanpa password dan hanya bisa akses di area DPR dengan alamat 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/dpr-ebooks 

2. The Economist Intelligence Unit 

Tanpa password dan hanya bisa diakses di area DPR dengan alamat 

https://onlinelibrary.wiley.com/  

3. Plagscan 

Plagscan merupakan layanan bagi Peneliti atau pemustaka DPR yang ingin 

mengetahui berapa persen tulisannya memiliki kesamaan atau terdapat plagiarisme 

dengan tulisan karya orang lain.  Menggunakan password dan bisa diakses dari luar 

area DPR dengan alamat www.plagscan.com/PerpusDPR 

4. The Economist Intelligence Unit 

Tanpa password dan hanya bisa diakses di area DPR dengan alamat 

http://www.eiu.com/ 

 

 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/dpr-ebooks
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.plagscan.com/PerpusDPR
http://www.eiu.com/


Tampilan E-Resources: 

 

 

 

C. E-Kliping 

E-Kliping merupakan kliping elektronik yang sumbernya diambil dari 12 judul surat 

kabar tercetak yang dilanggan Perpustakaan DPR. Proses pembuatannya dimulai dari 

pemilihan berita atau artikel tentang DPR RI, pengguntingan, pemindaian ke format 

JPG, editing hasil pindai, pemasukan data pada aplikasi dan akhiri dengan 

menyimpannya dalam aplikasi E-Kliping. Data yang dimasukan adalah judul berita 

atau artikel, judul surat kabar, tanggal, halaman, kata kunci, pilihan AKD atau yang 

lainnya, unggah JPG. Data yang sudah masuk masih bisa diperbaiki jika terdapat 

kesalahan. Aplikasi E-Kliping dibuat oleh Pranata Komputer BDTI Pusdatin Setjen dan 

BK DPR RI dan masih intranet. Jadi hanya bisa diakses di lingkungan DPR RI.    

 

 

 

 

 

 

 



Tampilan E-Kliping: 

 

 

D. E-Paper 

E-Paper merupakan berita atau artikel elektronik yang sumbernya diambil dari 5 judul 

surat kabar digital yang dilanggan Perpustakaan DPR dan 2 judul surat kabar digital 

yang dapat diakses bebas tanpa biaya. Proses pembuatannya dimulai dari pemilihan 

berita atau artikel tentang DPR RI dan yang terkait dengan pembahasan walaupun tidak 

disebutkan DPR RI, pemasukan data pada aplikasi E-Paper, editing dan akhiri dengan 

menyimpannya dalam aplikasi. Data yang dimasukan adalah judul berita atau artikel, 

judul surat kabar, tanggal, halaman, subyek, pilihan AKD atau yang lainnya, unggah 

copy paste berita atau artikel. Data yang sudah masuk masih bisa diperbaiki jika 

terdapat kesalahan. Aplikasi E-Paper dibuat juga oleh Pranata Komputer BDTI 

Pusdatin Setjen dan BK DPR RI dan masih intranet. Jadi hanya bisa diakses di 

lingkungan DPR RI.   

 

 

 

 

 



Tampilan E-Paper: 

 

E. Badan Keahlian DPR RI  

Website Badan Keahlian DPR RI (BK DPR RI) adalah website yang dibuat oleh 

Pranata Komputer BDTI Pusdatin Setjen dan BK DPR RI. Website ini berisi 5 (lima) 

Pusat yang berada di bawah BK DPR RI, yaitu: 

1. Pusat Perancangan Undang-Undang (Pusat PUU) 

2. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Pusat Panlak) 

3. Pusat Kajian Anggaran (PKA) 

4. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (Pusat KAKN) 

5. Pusat Penelitian (Puslit) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tampilan Website BK DPR RI: 

 

Setiap nama Pusat jika di klik, akan masuk ke websitenya. Masing-masing Pusat 

mempunyai produk dan/atau karya. Namun belum terhubung dengan Repositori DPR, 

kecuali jurnal dari Puslit Setjen dan BK DPR RI, dan belum ada menu penelusuran 

informasi di Website BK DPR RI. Demikian juga untuk Pusat PUU, Pusat Panlak, 

PKA, Pusat KAKN belum ada menu penelusuran, sehingga pemustaka harus membuka 

satu per satu menu yang ada. Tetapi Website BK DPR RI sudah internet sehingga 

Pemustaka di luar lingkungan DPR RI dapat melihat informasi di dalamnya. 

 

Rencana ketiga dalam rangka membangun dan mengembangkan Repositori DPR adalah 

membuat link dengan aplikasi penghasil produk dan/atau karya yang ada di Website DPR.  

Yaitu dengan: 

A. Bidang Arsip dan Museum (Armus) 

B. Alat Kelengkapan DPR RI (AKD), terdiri dari: 

1. Pimpinan DPR 

2. Badan Musyawarah (Bamus) 

3. Komisi I sampai dengan Komisi XI 

4. Badan Legislasi (Baleg) 

5. Badan Anggaran (Banggar) 

6. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) 

7. Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) 

8. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) 



9. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) 

10. Panitia Khusus (Pansus)  

C. Aplikasi lain yang belum tampil pada Website DPR atau berdiri sendiri sehingga 

berada di luar Website DPR 

 

Bidang Armus, Komisi, Baleg dan Pansus merupakan bagian yang saling terkait dalam hal 

legislasi. DPR RI dalam fungsi legislasi mempunyai Program legislasi nasional (Prolegnas) 

per tahun. Hasil legislasi yang dibahas di Komisi, Baleg atau Pansus (disebut sebagai pencipta 

arsip) berupa Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), mulai dari RUU 

diusulkan sampai disahkan menjadi undang-undang, semua dokumennya dimasukan ke 

Website DPR. Sedangkan Bidang Armus akan mendapatkan dokumen aslinya dari pencipta 

arsip baik dengan cara meminta atau menjemput bola ke pencipta arsip, atau pencipta arsip 

yang akan menyerahkan dokumennya ke Bidang Armus.  

 

Bidang Armus sebagai pengelola hasil legislasi juga memasukan dokumen yang diperoleh 

dari pencipta arsip ke dalam aplikasi Arsip DPR yang diberi nama SIAR (Sistem Informasi 

Arsip). Dimana dokumen tersebut dipindai terlebih dahulu sehingga format digitalnya 

berbentuk PDF, atau dengan kata lain informasi berbentuk elektronik. Aplikasi Arsip DPR 

dibuat oleh Pranata Komputer BDTI Pusdatin Setjen dan BK DPR RI. Namun  masih intranet 

sehingga hanya bisa diakses di lingkungan DPR RI. Kebalikan dengan aplikasi AKD yang 

sudah internet, maka dokumen bisa diakses di luar lingkungan DPR RI. 

 

Tampilan Website DPR RI dengan AKD-nya: 

 



Perbedaan tampilan Website DPR RI jika dilihat dari dalam lingkungan DPR RI, dimana 

Pemustaka di dalam lingkungan DPR RI bisa melihat aplikasi yang masih intranet, termasuk 

aplikasi Arsip DPR. 

 

Tampilan dokumen di aplikasi AKD dan Arsip DPR ada perbedaan. Tampilan di aplikasi 

AKD seperti daftar yang memanjang. Sedangkan di aplikasi Arsip DPR dikelompokan per 

tahun. Pemustaka yang mencari informasi legislasi melalui menu AKD misal Komisi (Komisi 

I), setelah masuk di Komisi I, pemustaka harus memilih menu Prolegnas. Dari Prolegnas, 

pemustaka bisa memilih informasi yang dicari. Misal RUU Rahasia Negara, maka pemustaka 

akan melihat tampilan tentang RUU yang dimaksud. Keterangan mengenai RUU ada dalam 

menu Legislasi di Website DPR atau dengan kata lain sudah ada link antara Komisi dengan 

menu Legislasi. Untuk mengetahui lebih detail, pemustaka bisa melihat di menu RUU yang 

ada di sisi kanan pada rekam jejak.      

 

Informasi yang ada di AKD atau Arsip DPR dalam bentuk PDF. AKD memiliki staf 

sekretariat pengolah data untuk mengolah dan mengunggah dokumen di website-nya. 

Sedangkan di Bidang Armus, yang bertugas mengolah dan mengunggah dokumen ke Arsip 

DPR adalah Arsiparis. Jika sudah berada di dalam menu Prolegnas, pencarian informasi bisa 

dilakukan pada kotak di atas tulisan ‘Draf NA dan RUU’ dengan kata kunci yang pemustaka 

inginkan. Maka akan terlihat judul RUU yang pemustaka cari. Tetapi penelusuran ini hanya 

bisa untuk menarik informasi dari 1 (satu) pencipta arsip. Dengan demikian maka pemustaka 

harus memiliki informasi tambahan seperti di pencipta arsip mana RUU yang dicari dibahas, 



jika mencarinya lewat pencipta arsip di AKD. Tetapi jika mencarinya di Arsip DPR, maka 

pemustaka harus tahu tahun berapa RUU yang dicari disahkan menjadi undang-undang. 

 

Menu penelusuran dalam Website DPR pun belum maksimal untuk menjaring semua 

informasi dari aplikasi yang ada di dalamnya. Menu penelusuran ada di kiri atas dari Website 

DPR. Penelusuran dari menu ini jika dilakukan dari luar lingkungan DPR RI, maka akan 

menjaring informasi dari kata kunci yang ada judul RUU di Prolegnas dan judul berita. 

Sedangkan penelusuran yang dilakukan di lingkungan DPR RI, maka ada tambahan dari 

aplikasi nomor atau nama Anggota DPR, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

(JDIH) dan Arsip DPR. Penelusuran juga menggunakan kata kunci yang ada di judul dari 

informasi yang ada di ketiga aplikasi tersebut.    

  

Sebuah impian dari Perpustakaan DPR yaitu bisa mewujudkan Repositori DPR sebagai satu 

pintu pencarian informasi di DPR. Apalagi jika bisa menyatukan semua aplikasi yang ada di 

Website DPR. Sehingga Repositori akan menjadi Big Data DPR. Big Data yang bermanfaat 

bagi seluruh rakyat Indonesia yang ingin mengetahui lebih jauh tentang DPR.  

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan dari tulisan ini adalah: 

1. Dalam membangun dan mengembangkan Repositori DPR, Perpustakaan DPR 

mengalami kendala dalam membuat link atau penghubung antara Repositori dengan 

aplikasi yang dimiliki unit/bagian di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. 

2. Kendala ini disebabkan karena bahasa pemrograman dari setiap aplikasi yang dimiliki 

unit/bagian di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI masih berbeda dengan 

bahasa pemrograman yang digunakan dalam Repositori DPR. 

3. Untuk saat ini isi dari Repositori DPR adalah Repositori DPR, OPAC Perpustakaan 

DPR dan E-Jurnal DPR yang bisa tertarik dalam 1 (satu) pintu pencarian dengan 

menggunakan Indonesia One Search (IOS). 

4. Pintu pencariannya bernama SIPerpus yaitu Sistem Informasi Perpustakaan. 

5. Pemustaka bisa melakukan penelusuran di SIPerpus yang hasilnya akan tampil pada 

IOS DPR. 

 



Saran yang direkomendasikan dari tulisan ini adalah: 

1. Diperlukan sosialisasi tentang fungsi Repositori DPR kepada unit/bagian di Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagai satu pintu pencarian informasi di DPR. 

2. Dilakukan pendataan bahasa pemograman aplikasi yang dimiliki oleh unit/bagian di 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. 

3. Dilakukan usaha untuk menyatukan bahasa pemograman dari aplikasi yang dimiliki 

oleh unit/bagian di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. 

4. Diperlukan bahasa pemrograman yang bisa terhubung dengan Repositori DPR. 

5. Usaha penyatuan bahasa pemograman boleh dilakukan oleh Pranata Komputer Bidang 

Data dan Teknologi Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI atau lembaga lain yang dapat dipercaya karena 

ini terkait dengan keamanan sarana dan prasarana yang dimiliki. 
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