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Transparansi dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari pilar good 
governance merupakan syarat utama terbentuknya pemerintahan yang 
demokratis. Hanya dengan transparansi dan akuntabilitas, parlemen dapat 
memenangkan kepercayaan rakyat dan menjamin bahwa 
penyelenggaraan negara dan pemerintahan telah responsif dan 
bertanggungjawab terhadap kebutuhan & harapan-harapan masyarakat. 

Sejak reformasi digulirkan pada tahun 1998, good governance mulai 
diperjuangkan dan menjadi tuntutan masyarakat. Demokrasi dan good 
governance menyediakan mekanisme untuk konsultasi, interaksi, dan 
pertukaran informasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk 
menjamin bahwa pandangan dan aspirasi masyarakat selalu diperhatikan 
dan dijadikan sebagai dasar pembuatan keputusan. Relasi demokrasi dan 
good governance harus menjadi keniscayaan dalam pelaksanaan fungsi- 
fungsi legislatif. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan selamat kepada para 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 
2014-2019, semoga sukses selalu menyertai Anda dalam mengemban 
amanah sebagai wakil rakyat. DPR RI periode 2014-2019 merupakan 
representasi rakyat hasil Pemilu keempat setelah masa reformasi dimana 
Bangsa Indonesia telah melewati proses demokratisasi yang lebih matang. 

Assalammualaikum Wr.Wb 

Puji dan syukur Kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang 
telah mengizinkan bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan Pemilu 
Legislatif dan Pemilu Presiden secara aman dan damai. 
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NIP. 195611251982032002 
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Wassalamualaikum wr.wb. 

Harapan kami agar buku ini dapat memberikan kontribusi dalam 

menunjang kinerja DPR RI. 

Terwujudnya Parlemen yang demokratis sangat tergantung pada kinerja 

para anggota Dewan dan kinerja tersebut selalu menjadi perhatian 

masyarakat. Untuk itu, selaku unsur pendukung Dewan Kami berusaha 

untuk memberikan layanan yang efektif baik teknis, admisnistratif maupun 

substantif. Salah satu bentuk pelayanan Kami adalah memberikan 

informasi terkait konsep, implementasi transparansi dan akuntabilitas 

Parlemen dengan menyajikan best practices di negara lain serta di 

Indonesia. 
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Buku "lmplementasi Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen" ini 
mencoba memaparkan bagaimana transparansi dan akuntabilitas dari 
berbagai dimensi. Pertama, buku ini memaparkan kerangka hukum yang 
menjadi landasan transparansi dan akuntabilitas. Kerangka hukum 
tersebut tidak hanya yang bersifat nasional yaitu UUD 1945, UU 
Keterbukaan lnformasi Publik (KIP) serta UU MD3 tetapi juga kerangka 

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN merupakan salah satu unsur 
sistem pendukung Dewan yang memberikan dukungan tidak hanya teknis 
administratif tetapi juga dukungan keahlian guna menunjang kinerja DPR. 
Salah satu upaya kami adalah dengan menyajikan analisis maupun buku- 
buku terkait substansi pembahasan anggaran. 

Namun pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI selama ini masih 
membentuk citra yang tidak selalu positif pada masyarakat. Untuk itu 
diperlukan pembentukan citra DPR RI yang positif yang secara bertahap 
dapat dilakukan melalui peningkatan kinerja, penegakan tata tertib dan 
kode etik, evaluasi kinerja Anggota, pengawasan internal, dan transparansi 
kepada publik serta membuka akses informasi yang luas kepada publik. 

Secara konstitusional kedudukan antara DPR RI dengan Pemerintah telah 
mencerminkan keseimbangan/kesetaraan. Pengaruh pemisahan 
kekuasaan bagi DPR RI juga membawa konsekuensi tuntutan terhadap 
kinerja DPR RI yang seimbang dalam arti mampu mengimbangi kapasitas 
Pemerintah melalui mekanisme check and balance. Untuk itu, DPR 
dituntut melakukan penguatan kelembagaan pada aspek kedewanan, 
dukungan keahlian, dukungan administrasi dan dukungan prasarana dan 
sarana. 

Assalammualaikum Wr.Wb 

KATA PENGANTAR 
KE PALA BIRO ANALISA ANG GARAN DAN ·PELAKSANAAN APBN 
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI 
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Wassalamualaikum wr.wb. 

Sebagai penutup, Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kami sangat 
berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja 
Dewan. 

Bagian penting lain dari buku ini adalah adanya gambaran mendetail atas 
norma dan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas di bidang 
anggaran. Dalam hal pelaksanaan fungsi anggaran, Indonesia menjadi best 
practice diantara negara-negara ASEAN yang ditunjukkan dengan 
perolehan budget transparency index tertinggi sebesar 7,5. 

hukum internal DPR RI berupa Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu 

Tata Tertib DPR RI. Kedua, buku ini menyajikan konsep transparansi dan 

akuntabilitas serta memberikan gambaran umum implementasi best 
practices di negara lain. Pada bagian selanjutnya, buku ini memaparkan 
upaya-upaya yang telah dilakukan DPR RI dalam mewujudkan trasparansi 
dan akuntabilitas Parlemen. Berbagai upaya tersebut meliputi penyusunan 
rencana strategis DPR, laporan akuntabilitas dan kinerja DPR RI, tindak 
lanjut temuan BPK serta pembangunan berbagai media transparansi dan 
akuntabilitas misalnya website DPR, buletin dan majalah Parlementaria 
dan lain-lain. 



v 

4.1. Prinsip Transparansi Fiskal ·------------------·----·--------------·-------- 51 
4.2. Benchmarking Penerapan Transparansi Anggaran dan 

Akuntabilitas·-------------------·--·-·--·----·---------·----·----------·---·----·- 62 
PENUTUP -·----·----·----·----·----·----·----·---------·----·----·------------·------·--·----·----· 66 
DAFTAR PUSTAKA 67 

BAB Ill UPAYA DPR RI DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI 

DAN AKUNTABILITAS . . __ ·----·----·----·----·----·----·----·--·----·---· 31 
3.1. Pengaturan Mekanisme Persidangan ------·----·----·----·----·----· 31 
3.2. Penyajian dan Pengungkapan Rencana Anggaran dan 

Laporan Keuangan·--------------·----·----·----·----·----·----·----·--·------· 35 
3.3. Tindak Lanjut Temuan BPK ·----·----·----·---------·----·:________ 40 
3.4. Laporan Kinerja DPR ·-------·----·----·----·----·----·----·----·----·---- 41 
3.5. Renstra DPR Sebagai Bentuk Akuntabilitas·-·----·----·----·----·-· 42 
3.6. Media Transparansi dan Akuntabilitas ·----·----·--------------· 44 

BAB IV NORMA DAN PRINSIP TRANSPARANSI ANGGARAN 51 

2.2. Transparansi ----------------·-----·----·---------·---------·-----------·-------·- 25 
2.3. Best PracticeTransparansi dan Akuntabilitas Parlemen______ 26 

BAB II GAMBARAN UMUM TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS 

PARLEMEN -----·----·----·----·----·----·---------·----·--------------------·-·----·-· 20 
2.1.Akuntabilitas Parlemen 23 

1.5. Keterbukaan lnformasi Publik dalam Tata Tertib DPR 17 

Kata Sambutan ·----·--·-·----·----·----·----·----·----·----·----·--------------·----·--·----·--- 
Kata Pengantar -·----·----·------------------------------------------·---------·--------------·- iii 
Daftar lsi --------------------·--·---------------------------·-------------------·---------·--------- v 
Daftar Tabel -------------·---------·----·----·----·----·----·----·----·------·--·----·---·---·-·-· vi 
BAB I KERANGKA HUKUM DALAM TRANSPARANSI DAN 

AKUNTABILITAS PARLEMEN 1 
1.1. Latar Belakang Keterbukaan lnformasi Publik --------·--·------- 1 
1.2. Gambaran Umum Undang-undang Keterbukan lnformasi 

Publik ·------·----·----·-------------------------------------------------------------· 2 
1.3. Pelaksanaan Keterbukaan lnformasi Publik -·----·----·----------- 7 
1.4. Keterbukaan lnformasi Publik di DPR 9 

DAFTAR ISi 



vi 

63 Indonesia 

Gambar 1. Persidangan sebagai dasar Transparansi, Keterbukaan 
dan AKuntabilitas______________________________________________________________ 35 

Gambar 2. Alur Hubungan Tata Kerja Dalam Penyusunan 
Rancangan Anggaran DPR RI ---·---·-·---·-·---·----·--·-----·-·-·------ 36 

Gambar 3. Tahapan Penyusunan dan Penetapan Arah Kebijakan 
Umum Pengelolaan dan Anggaran -·-------·-·----·----·-------·----- 38 

Gambar 4. Kinerja Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas 

DAFT AR GAMBAR 

12 
Tabel 1. Ruang Lingkup lnformasi Publik di DPR RI------------·····-·····---- 
Tabel 2. lnformasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat _ 
Tabel 3. lnformasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan 

Secara Berkala ----------------------------------·-------------------------------- 13 
Tabel 4. lnformasi Dikecualikan 15 
Tabel 5. Jenis-jenis Rapat di DPR ----------------------------------------------------- 32 
Tabel 6. Kinerja Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas di 

ASEAN 64 

DAFTAR TABEL 

11 I 



1 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 Pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk 

berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi 

dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, 

memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis 

saluran yang tersedia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi 

manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri 

penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat 

untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Sebagai wujud dari 

kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus menjamin bahwa rakyat 

yang sesungguhnya memiliki kewenangan untuk menjalankan semua 

fungsi keuasaan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif maupun 

vudikatif". Serta rakyat pulalah yang berwenang untuk merencanakan 

mengatur dalam menjalankan kedaulatannya. Dalam hal ini rakyat harus 

mengetahui segala hal tentang penyelenggaraan negara yang menyangkut 

kepentingan seluruh rakyat atau yang disebut sebagai kepentingan publik. 

Dengan tersedianya informasi, masyarakat dapat aktif terlibat baik dalam 

proses pengambilan keputusan terkait dengan penyelenggaraan negara 

maupun pelaksanaannya. lnformasi publik dimaksud adalah informasi 

yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu 

1.1 latar Belakang Keterbukaan lnformasi Publik 

1Roberto Mangabeira Unger dalam Budiman, Ahmad. 2010. "Bunga Rampai 
Model Penyelenggaraan Keterbukaan lnformasi Publik". Pusat Pengkajian 
Pengolahan Data dan lnformasi (P3Dl)-Sekjen DPR RI. Him 22 
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2 UNDP dalam ibid hlm17 

badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan 

negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik 

lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

Pentingnya dilaksanakan keterbukaan publik karena merupakan 

salah satu ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan 

rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good 
governance. United Nation Development Programme (UNDP) merinci 

bahwa kepemerintahan yang baik harus mengandung serangkaian ciri 

yang harus dipenuhi yaitu partisipasi, kekuasaan hukum (rule of law), 
transparansi, ketanggapan (responsiveness), orientasi konsensus, 

kesetaraan (equality), hasil guna dan daya guna (effectiveness don 
efficiency), akuntabilitas, dan visi strategis". Tuntutan akan tata kelola yang 

baik serta perlu adanya aturan spesifik terkait amanat konstitusi dalam 

menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik maka 

dibentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

lnformasi Publik. Undang-Undang ini berlaku dua tahun setelah 

diundangkan pada tanggal 30 April 2008 yang pada intinya memberikan 

kewajiban kepada setiap Badan publik untuk membuka akses bagi setiap 

pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali 

beberapa informasi tertentu. Badan publik yang dimaksud ialah (1) 

lembaga eksekutif; (2) lembaga legislatif; (3) lembaga yudikatif, (4) badan 
lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan 

negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD); (5) organisasi non-pemerintah sepanjang 

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, 

sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri; (6) partai politik; dan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 
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3 Prasodjo, Eko.2012."Buku Panduan Tentang Transparansi dan Akuntabilitas 
Parlemen".Setjen DPR dan UNDP. Jakarta. Him 1 

4 Ibid. Him 2 

Berdasarkan UU KIP mekanisme untuk memperoleh informasi Publik 
didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Adapun 
tujuan dilaksanakannya Undang-Undang Keterbukaan lnformasi Publik 
ialah; 

Dengan demikian, undang-undang ini tidak saja memberikan hak 
kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik, tetapi juga 
menjamin ketersediaan dan layanan informasi sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

Kewajiban menyampaikan informasi publik ini wajib dilakukan 
secara berkala paling tidak 6 (enam) bulan sekali. Undang-undang ini juga 
mengamanatkan kepada semua badan publik untuk membenahi sistem 
dokumentasi dan pelayanan informasi. Maka dengan adanya kewajiban ini 
setiap badan publik harus memiliki manajemen dan sistem informasi 
publik yang baik sehinga memungkinkan masyarakat secara cepat, mudah 
dan sederhana memperoleh informasi publik yang dibutuhkan", 

1.2 Gambaran Umum Undang-Undang Keterbukaan lnformasi Publik 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
lnformasi Publik (KIP) adalah merupakan produk hukum yang lahir dari 
dari usul DPR (hak inisiatif) yang keberadaannya dimaksudkan sebagai 
landasan hukum terkait dengan; 

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; 
2. Kewajiban Badan publik menyediakan dan melayani permintaan 

informasi secara secepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan 
ca ra sederhana; 

3. Pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas; dan 
4. Kewajiban Badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan 

pelayanan informasi.3 
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l. Telah ditentukan jenis informasi publik dan informasi dikecualikan 

(Pasal 1 angka 2 dan Pasal 17); 

2. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan (Pasal 19 

dan Pasal 20); 

3. Menetapkan hak dan kewajiban pemohon informasi (Pasal 4 dan Pasal 

S); 
4. Telah menetapkan jenis informasi yang tersedia dan diumumkan 

secara berkala setiap saat dan sewaktu waktu; 

5. Merekap permintaan informasi, jumlah permintaan yang dilayani dan 

jumlah permintaan informasi yang ditolak berikut alasan 

penolakannya (pasal 12); 

6. Menetapkan mekanisme memperoleh informasi publik (pasal 21 dan 

22); 

l. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan 

kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan 

keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik; 

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 

kebijakan publik; 

3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan 

publik dan pengelolaan Badan publik yang baik; 

4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, 

efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 

5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup 

orang banyak; 

6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa; dan/atau 

7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan 

Badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 

Merujuk pada UU KIP maka indikator untuk menilai keterbukaan 

informasi publik bagi setiap badan publik agar tercapai tujuan yang 

diinginkan tersebut yaitu; 
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5 Budiman, Ahmad. 2010. "Bungs Rampai Model Penyelenggaraan Keterbukaan 
lnformasi Publik". Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan lnformasi (P3Dl)-Sekjen 
DPR RI. Him 18 

1. lnformasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala 
a. informasi yang berkenaan dengan badan publik 
b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait; 
c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau 
d. informasi lain yang diatu dalam peraturan perundang-undangan. 

2. lnformasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. 
lnformasi yang dimaksud yaitu informasi yang dapat mengancam hajat 
hidup orang banyak dan ketertiban umum dan disampaikan dengan 
cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta dalam bahasa yang 
mudah dipahami. 

3. lnformasi yang wajib tersedia setiap saat 
a. Daftar dan seluruh informasi publik yang berada dibawah 

penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan 
b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya; 
c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; 
d. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan 

pengeluaran tahunan badan publik; 
e. Perjanjian badan Publik dengan pihak ketiga; 
f. lnformasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam 

pertemuan terbuka untuk umum; 

Dalam undang-undang ini dijelaskan hak dan kewajiban pemohon 
dan pengguna informasi maupun badan publik itu sendiri. Selain itu 
dijelaksan pula informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh 
badan publik yaitu meliputi; 

7. Menetapkan mekanisme mengajukan keberatan bagi pemohon 

informasi (pasal 35 dan 36); dan 

8. Menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) (pasal 
13).s 
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Untuk menjamin terselenggaranya hak warga negara atas informasi 
publik ini, maka Undang-Undang Keterbukaan lnformasi Publik (KIP) 
mengamanatkan pembentukan Komisi lnformasi yaitu lembaga mandiri 
yang berfungsi menjalankan Undang-Undang KIP dan peraturan 
pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi 
publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi 
dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Komisi informasi dibentuk di tingkat pusat 
dan provinsi, dan jika dibutuhkan dapat dibentuk di kabupaten/kota. 
Penyelesaian sengketa dilakukan melalui Komisi lnformasi apabila 

Sebelum dinyatakan lnformasi Publik tertentu dikecualikan untuk 
diakses setiap orang, maka Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi 
(PPID) di setiap Badan publik wajib melakukan pengujian tentang 
konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian. 

seseorang; 
8. Mengungkapkan rahasia pribadi; 

3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; 
4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 
5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional; 
6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; 
7. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi atau wasiat 

Tidak semua informasi dapat disampaikan kepada Publik, terdapat 

beberapa informasi yang digolongkan kedalam informasi yang 

dikecualikan. Karakteristik informasi yang digolongkan sebagai informasi 

yang dikecualikan yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan 

kepada publik dapat berakibat hal-hal berikut ini; 

1. Menghambat proses pengegakan hukum; 
2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; 

g. prosedur kerja pegawai Badan publik yang berkaitan dengan 

pelayanan masyarakat; dan/atau 

h. laporan mengenai pelayanan akses informasi Publik sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang ini. 
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1.3 Pelaksanaan Keterbukaan lnformasi Publik 
Untuk pengaturan lebih lanjut terkait Keterbukaan lnformasi Publik 

maka dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 
lnformasi Publik. Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai jangka 
waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan dan tata cara 
pembayaran ganti rugi oleh Badan publik Negara. Peraturan ini juga 
mengatur mengenai pertimbangan tertulis kebijakan Badan publik, 
pengklasifikasian informasi yang dikecualikan, kedudukan dan tugas 
Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi, dan pembebanan pidana 
denda. 

Apabila terdapat permintaan lnformasi Publik oleh Pemohon 
lnformasi Publik, maka Badan publik wajib membuat pertimbangan 
tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi setiap hak 
Pemohon lnformasi Publik.Adapun pengklasifikasian infromasi publik 
tersebut ditetapkan oleh PPID disetiap Badan publik berdasarkan 
pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum 
menyatakan lnformasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh 
setiap orang. Pengklasifikasian lnformasi ditetapkan dalam bentuk surat 
penetapan klasifikasi yang paling sedikit memuat jenis klasifikasi informasi 
yang dikecualikan, identitas pejabat PPID yang menetapkan, Badan publik 
termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan, jangka waktu 
pengecualian, alasan pengecualian, dan tempat dan tanggal penetapan. 

tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan 

Pemohon lnformasi Publik. Penyelesaian sengketa melalui mediasi 

merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela serta anggota Komisi 

lnformasi berperan sebagai mediator. Sedangkan penyelesaian sengketa 

informasi publik melalui adjukasi nonlitigasi oleh Komisi lnformasi hanya 

dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara 

tertulis oleh salah satu atau para pihak yang besengketa, atau salah satu 

atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan. 
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Ganti rugi terhadap perbuatan badan publik negara yang 
mengakibatkan adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat 
dilaksanakan berdasarkan tata cara pelaksanaan ganti rugi pada Peradilan 
Tata Usaha Negara dengan ganti rugi paling banyak Rp 5.000.000. Ganti 
rugi yang menjadi tanggung jawab badan publik dibebankan kepada 
keuangan badan publik yang bersangkutan dan dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pidana denda yang menjadi 
tanggung jawab pejabat publik dan tidak menjadi beban keuangan badan 
publik jika dapat dibuktikan tindakan yang dilakukannya di luar tugas 
pokok dan fungsinya serta melampaui wewenang yang ditetapkan dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan badan publik 
yang bersangkuta n. 

menghambat proses penegakan hukum dan dikecualikan apabila 
informasi publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan 
terbuka untuk umum; 

2. Ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk 
informasi publik yang dikategorikan dapat mengganggu kepentingan 
perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha 
tidak sehat apabila disampaikan ke publik; 

3. Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan oleh pimpinan 
tertinggi Badan publik bersangkutan untuk informasi yang bertujuan 
melindungi pertahanan dan keamanan negara, kekayaan alam 
lndonesia, ketahanan ekonomi nasional, dan kepentingan hubungan 
luar negeri; 

4. Ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan-perundang dan selama 
jangka waktu tertentu hingga pihak yang rahasianya diungkap 
memberikan persetujuan tertulis untuk melindungi rahasia pribadi 
seseorang. 

untuk informasi yang dapat 

Jangka waktu pengecualian terhadap 

disampaikan ke publik yaitu; 

1. Ditetapkan paling lama 30 tahun 

inforrnasi yang dikecualika~ 
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6 I 
Ibid. Him 24 

l 

1.4 Keterbukaan lnformasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
Keterbukaan lnformasi Publik (KIP) di DPR RI memerlukan sebuah 

perencanaan sistem yang komprehensif dan tepat serta dikoordinasikan 
secara baik dan permanen. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan 
mekanisme kerja DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI dibandingkan 
dengan mekanisme lembaga negara dan lembaga birokrasi lainnya. 
Tingginya intensitas kerja DPR RI serta kuatnya tuntutan akan kinerja DPR 
RI membuat DPR harus berupaya sebaik mungkin untuk memenuhi 
tuntutan masyarakat akan ketersediaan informasi dan dokumentasi terkait 
tugas dan fungsi DPR RI. Tentunya hal ini juga membuat Sekretariat 
Jenderal DPR RI sebagai unit pendukung harus berupaya sebaik mungkin 
untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat akan ketersediaan 
informasi publik dan dokumentasi terkait tugas dan fungsi DPR RI maupun 
Sekretariat Jenderal DPR RI. Untuk itu dibentuk Peraturan DPR RI Nomor 1 
Tahun 2010 tentang Keterbukaan lnformasi Publik di DPR RI sebagai 
bentuk implementasi dari pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dalam UU 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP. 

Pelaksanaan UU KIP pada setiap badan publik termasuk DPR RI dan 
Setjen DPR RI dimaksudkan untuk mengembangkan transparansi dan 
akuntabilitas publik dari seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI serta 
setjen DPR RI. Pengaturan tentang KIP di DPR RI dan Setjen DPR RI 
bertujuan untuk: 
1. Menjamin akses masyarakat untuk memperoleh informasi publik DPR 

RI dan Setjen DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
2. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang 

transparan, efektif, efisien, dan akuntabel; 
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 

kebijakan publlik dan pengelolaan badan publik yang baik; 
4. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik DPR RI 

r guna menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.6 
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Ruang lingkup informasi publik di DPR meliputi informasi yang 
berkaitan dengan organisasi, program, kegiatan dan kinerja, serta laporan 
keuangan DPR RI yang telah diaudit. Namun tidak semua informasi dapat 
disampaikan kepada publik, yaitu informasi yang terkait dengan keamanan 
negara, hak-hak pribadi, rahasia jabatan, rahasia diminta belum 
didokumentasikan dan hasil rapat-rapat DPR yang berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan bersifat tertutup. Secara lengkap ruang lingkup 
informasi di DPR RI dideskripsikan dalam tabel 1 dan 2 berikut. 

Dalam memenuhi kewajiban memberikan informasi publik, DPR 
mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan 
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi 
publik kepada pemohon informasi. Sekretaris Jenderal kemudian dapat 
menunjuk pejabat Setjen DPR sebagai Pejabat Pengelola lnformasi dan 
Dokumentasi (PPID) untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, 'l 
dan pelayanan informasi publik di DPR kepada pemohon informasi. 

Dalam hal menyampaikan informasi publik terkait pelaksanaan 

tugas dan fungsi DPR RI maka telah ditetapkan standar layanan dalam 

peraturan DPR tentang KIP, yaitu 

1. lnformasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi 
publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana; 

2. Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan 
informasi publik di DPR dikelola oleh Setjen DPR RI sesuai dengan 
ketentuan peratura n peru nda ng-undanga n; 

3. Setjen DPR dalam memberikan layanan informasi publik harus 
dilakukan berdasarkan standar layanan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR; 

4. Layanan informasi publik di DPR disediakan berdasarkan permintaan 
pemohon informasi dan diumumkan secara berkala; 

5. Daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola 
harus dimutakhirkan secara berkala. 
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r 

, 
r 

No lnformasi Publik Jenis lnformasi 
1 lnformasi yang berkaitan lnformasi tentang organisasi DPR RI 

dengan organisasi DPR RI meliputi: 
1. Jumlah anggota Alat Kelengkapan 

Dewan berdasarkan fraksi; 
2. Nama anggota Alat Kelengkapan 

Dewan berdasarkan fraksi; 
3. Nama anggota Alat Kelengkapan 

Dewan berdasarkan daerah 
pemilihan; 

4. Nama pimpinan Alat Kelengkapan 
Dewan; 

5. Bidang tugas Alat Kelengkapan 
Dewan; 

6. Ruang kerja anggota DPR RI dan Alat 
Kelengkapan Dewan; dan 

7. Rumah jabatan anggota DPR RI 
2 lnformasi yang berkaitan lnformasi tentang program DPR RI 

dengan prgram DPR RI meliputi: 
1. Program peningkatan fungsi legislasi 

DPR RI; 
2. Program peningkatan fungsi 

anggaran DPR RI 
3. Program peningkatan fungsi 

pengawasan DPR RI; dan 
4. Program penguatan kelembagaan 

DPR RI 
3 lnformasi yang berkaitan lnformasi tentang kegiatan dan kinerja 

dengan kegiatan dan DPR RI meliputi: 
kinerja DPR RI 1. lnformasi tentang pelaksanaan 

fungsi legislasi dalam rangka 
prolegnas 

2. lnformasi tentang pelaksanaan 
fungsianggaranterbentuknya 
APBN; dan 

3. lnformasi tentang pelaksanaan 
fungsi pengawasan terhadap 

Tabel 1. Ruang Lingkup lnformasi Publik di DPR RI 



, 
Paripurna; 

2. Keputusan rapat AKD yang 
bersifat terbuka; dan 

3. Keputusan rapat AKD yang telah 

lnformasi publik DPR yang disediakan 
melalui website DPR RI 

2 

Daftar seluruh informasi 
publik yang berada 
dibawah penguasaan DPR 
RI, tidak termasuk 
informasi yang 
dikecualikan 

1 

Hasil Keputusan DPR RI dan lnformasi tentang hasil keputusan 
pertimbangannya DPR RI meliputi: 

1. Keputusan dalam Rapat 

12 

No lnformasi Wajib Tersedia Jenis lnformasi 
Setiap Saat 

label 2. lnformasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat 

Sumber: PPID DPR RI 

Setiap Badan publik termasuk DPR RI wajib menyediakan, 

memberikan dan/atau menerbitkan informasi yang akurat, benar, dan 

tidak menyesatkan yang berada dibawah kewenangannya kepada 

pemohon informasi. Oleh karena itu dalam peraturan DPR RI tentang KIP 

di DPR RI telah diatur pula jenis-jenis informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan oleh DPR RI maupun Setjen DPR RI. Berikut pemetaan 

informasi di DPR RI yang digolongkan dalam jenis informasi yang wajib 

disediakan secara berkala, setiap saat, dan yang dikecualikan. 

lnformasi tentang laporan keuangan 
DPR RI yang telah diaudit oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan yang telah 
diserahkan ke DPR RI dalam Rapat 
Paripurna 

pelaksanaan undang-undang dan 
kebijakan pemerintah 

lnformasi yang berkaitan 
dengan laporan 
keuangan DPR RI yang 
telah diaudit 

4 

No lnformasi Publik Jenis lnformasi 
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lnformasi tentang organisasi 
DPR RI meliputi: 

1. Sejarah DPR RI; 
2. Alat Kelengkapan DPR RI; 
3. Jumlah anggota Alat 

Kelengkapan Dewan (AKD) 
berdasarkan Fraksi; 

4. Nama anggota AKD 

lnformasi yang berkaitan 
dengan organisasi DPR RI 

1 

No lnformasi yang Wajib Jenis lnformasi 
Disediakan dan Diumumkan 

Secara Berkala 

label 3. lnformasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara 
Berka la 

, Sumber: PPID DPR RI 

No lnformasi Wajib Tersedia Jenis lnformasi 
Setiap Saat 

mendapat persetujuan Rapat 
Paripurna 

3 Peraturan DPR RI, lnformasi tentang Peraturan DPR RI, 
Keputusan DPR RI, dan Keputusan DPR RI, dan Keputusan 
Keputusan Pimpinan DPR Pimpinan DPR RI 
RI 

4 Perjanjian DPR RI dengan Perjanjian DPR RI dengan pihak ketiga 
pihak ketiga 

5 lnformasi dan kebijakan lnformasi hasil rapat yang terdapat 
yang disampaikan dalam pada laman (website) DPR RI dan TV 
rapat yang terbuka untuk Parlemen 
umum 

6 lnformasi tentang Rencana Rencana Strategis dan Rencana Kerja 
Strategis dan Rencana DPR RI 
Kerja DPR RI 

7 lnformasi mengenai lnformasi mengenai jadwal dan 
agenda kerja Alat agenda kerja Alat Kelengkapan 
Kelengkapan Dewan Dewan 
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l • 

No lnformasi yang Wajib 

I 
Jenis lnformasi 

Disediakan dan Diumumkan 
Secara Berkala 

berdasarkan daerah 
pemilihan; 

5. Nama pimpinan AKO; 
6. Bidang tugas AKO; 

/'~ 7. Pasangan kerja AKO 
dan/atau 

" 8. lnformasi ruang kerja AKO 
2 lnformasi yang berkaitan t lnformasi tentang administrasi 

dengan administrasi keanggotaan OPR RI meliputi; 
keanggotaan OPR RI 1. Oaerah pemilihan; 

2. Keanggotaan partai politik; ~ 
3. Pergantian antar waktu 

anggota; 
4. Ala mat rumah jabatan; 

dan/atau 
5. Klasifikasi berdasarkan: 

I 
gender, pendidikan, usia, 
dan agama 

3 lnformasi yang berkaitan lnformasi tentang pelaksanaan 
dengan pelaksanaan fungsi OPR fungsi OPR RI meliputi: 

I 

I 
RI 1. Fungsi legislasi 

2. Fungsi pengawasan 
3. Fungsi anggaran 

4 lnformasi yang berkaitan lnformasi tentang kegiatan dan 
dengan kegiatan dan kinerja kinerja OPR RI meliputi; 
OPR RI 1. Pelaksanaan fungsi 

legislasi dalam rangka 
prolegnas; 

2. Pelaksanaan fungsi 
anggaran dalam rangka 
penetapan APBN; 
dan/atau 

3. Pelaksanaan fungsi 
pengawasan terhadap 
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No lnformasi Publik Jenis lnformasi 
1 lnformasi hasil rapat DPR lnformasi tentang hasil rapat DPR RI 

RI yang bersifat tertutup yang bersifat tertutup dan rahasia 
meliputi: 

1. Laporan singkat; 
2. Catatan rapat; 
3. Risalah; dan/atau 
4. Pembicaraan dan keputusan 

rapat tertutup yang bersifat 
rahasia 

2 Surat-surat DPR yang lnformasi tentang surat-surat DPR RI 
bersifat rahasia yang bersifat rahasia meliputi: 

1. Surat Presiden tentang 
pengajuan nama calon duta 
besar RI untuk negara sahabat; 
dan/atau 

Tabel 4. lnformasi Dikecualikan 

Sumber : PPID DPR RI 

No lnformasi yang Wajib Jenis lnformasi 
Disediakan dan Diumumkan 

Secara Berkala 
pelaksanaan undang- 
undang dan kebijakan 
pemerintah 

5 lnformasi yang berkaitan lnformasi tentang laporan 
dengan laporan keuangan yang keuangan DPR RI yang telah 
telah diaudit diaudit oleh BPK yang telah 

diserahkan ke DPR RI dalam 
Rapat Paripurna 

6 lnformasi lain yang diatur dalam lnformasi lain tentang: 
peraturan perundang-undangan 1. Pencalonan pejabat publik; 

2. Pemberian amnesti dan 
abolisi; dan/atau 

3. Hak-hak anggota DPR RI 
dan hak DPR RI 
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No lnformasi Publik I Jenis lnformasi 
2. Surat Presid-sen ten tang cal on 

duta besar dan konsuler negara 
sahabat untuk Indonesia 

3 Surat-surat atau dokumen lnformasi tentang surat-surat atau 
DPR RI yang substansinya dokumen DPR RI yang substansinya 
menurut peraturan menurut peraturan perundang- 
perundang-u nda ngan undangan harus dirahasiakan 
harus dirahasiakan meliputi: 

1. Transaksi yang mencurigakan; 
2. Data nasabah perbankan; 

dan/atau 
3. Bahan dan hasil rapat yang akan 

digunakan untuk proses 
penyelidikan panitia angket 

4 Surat dokumen yang Memorandum atau surat antar badan 
diterima DPR RI yang publik atau intrabadan yang menurut 
substansinya dinyatakan sifatnya dirahasiakan, kecuali atas 
rahasia oleh pemberi surat putusan komisi informasi 
atau dokumen 

5 lnformasi yang tidak boleh lnformasi yang tidak boleh 
diungkapkan berdasarkan diungkapkan berdasarkan undang- 
undang-undang undang 

6 lnformasi yang berkaitan lnformasi yang berkaitan dengan 
dengan rahasia pribadi rahasia pribadi meliputi: 

1. Riwayat dan kondisi anggota 
keluarga; 

2. Riwayat, kondisi dan perawatan, 
pengobatan kesehatan fisik, dan 
psikis seseorang; 

3. Kondisi keuangan, aset, 

I pendapatan, dan rekening bank 
seseorang; 

4. Hasil evaluasi sehubungan 
dengan kapabilitas, 
intelektualitas, dan rekomendasi 
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7 Prasodjo, Eko. Him 35 

cara pelaksanaan persidangan dan rapat serta risalah, catatan rapat dan 
laporan singkat sebagai bentuk pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas 
DPR. Selain itu dalam peraturan ini dijelaskan mengenai tugas representasi 

kewajiban untuk memberikan akses dan menyampaikan semua informasi 
yang terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi dewan kepada 
masyarakat7. Persidangan merupakan salah satu titik krusial dalam 

, pelaksanaan fungsi-fungsi dewan kepada masyarakat. Berbagai 
pembahasan dan pengambilan keputusan suatu Rancangan Undang- 

' Undang, hak angket, pemilihan anggota komisioner dan berbagai 
keputusan politik terjadi dalam persidangan. Oleh karena itu persidangan 
pada dasarnya merupakan aktivitas inti yang dilakukan oleh anggota 
parlemen diluar kunjungan kerja. Terkait hal tersebut maka dalam 
Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib mengatur tata 

Upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas parlemen dapat 
dilakukan melalui pengembangan manajemen persidangan dan laporan 
hasil persidangan.Dalam democratic governance, parlemen memiliki 

1.5 Keterbukaan lnformasi Publik dalam Tata Tertib DPR 

lnformasi tersebut berupa akta 
dan/atau wasiat 

dan/atau 
5. Catatan yang menyangkut 

pribadi seseorang yang berkaitan 
dengan kegiatan satuan 
pendidikan formal dan 
pendidikan nonformal 

7 lnformasi yang apabila 
dibuka dapat 
mengungkapkan isi akta 
otentik yang bersifat 
pribadi atau berupa wasiat 

a seseorang 
Sumber : PPID DPR RI 

No lnformasi Publik Jenis lnformasi 

.. 



18 

Dalam peraturan tata tertib ini disebutkan bahwa risalah rapat 
dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat n 

tersebut. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Tata Tertib DPR RI pasal 240 A 
menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan 
tertutup. Rapat terbuka adalah rapat yang selain dihadiri oleh anggota, 
juga dapat dihadiri oleh bukan anggota, baik yang diundang maupun yang 
tidak diundang. Sedangkan rapat tertutup adalah rapat yang hanya 
dihadiri oleh anggota dan mereka yang diundang. Rapat terbuka yang 
sedang berlangsung dapat diusulkan untuk dinyatakan tertutup, baik oleh 
ketua maupun oleh anggota atau salah satu fraksi dan/atau pihak yang 
diundang menghadiri rapat tersebut. Apabila rapat menyutujui bahwa 
rapat yang bersangkutan sebagai rapat tertutup maka para peninjau dan 
wartawan dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan rapat. Terkait sifat 
rapat yang tertutup maka pembicaraan dan keputusan dalam rapat 
dilarang diumumkan/disampaikan kepada pihak lain atau publik. 
Selanjutnya seluruh atau sebagian pembicaraan rapat tertutup tersebut 
dapat diumumkan berdasarkan usul ketua rapat atau anggota maupun 
atas usul salah satu fraksi dan/atau Pemerintah yang menghadiri rapat 

' 

1. Penyusunan dan penetapan Prolegnas; 

2. Penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang; 

3. Pembahasan rancangan undang-undan tentang APBN; 

4. Pengawasan pelaksanaan undang-undang; dan 

5. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah. 

Dalam melaksanakan tugas representasi rakyat dapat dilakukan 

dengan kunjungan kerja yang kemudian hasilnya dapat dijadikan bahan 

dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat dan rapat dengan pendapat 

umum. Selain itu masyarakat juga dapat memberikan masukan secara 

lisan dan/atau tertulis kepada DPR dalam proses: 

rakyat dan tata cara partisipasi masyarakat dalam rangka menyerap 

aspirasi dan masukan dari masyarakat. 
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mendapatkan catatan atau laporan singkat persidangan. Adapun dalam 
dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat tertutup 
yang bersifat rahasia, harus dicantumkan dengan jelas kata "rahasia". 
Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang 
dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam 

., risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat. 

pihak yang bersangkutan dalam waktu empat hari. Dalam ketentuan ini 
• maka masyarakat yang tidak diundang dan/atau tidak hadir atau tidak 

terlibat secara langsung dalam rapat tidak memperoleh akses untuk 

singkat dan catatan rapat sementara untuk dibagikan kepada anggota dan 
pihak yang bersangkutan setelah rapat dan dikoreksi oleh anggota dan 

Hal tersebut berbeda dalam rapat pimpinan DPR, rapat Badan 
l Musyawarah, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, 

rapat Badan Anggaran, rapat BURT, rapat BKSAP, rapat BAKN, rapat Badan 
l Kehormatan, dan rapat Panitia Khusus tidak dibuat risalah melainkan 

catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh ketua rapat 
atau sekretaris rapat atas nama ketua yang bersangkutan. Catatan rapat 
memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang 
dihasilkan dalam rapat. Sedangkan laporan singkat memuat kesimpulan 
dan/atau keputusan rapat. Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan 

selesai kemudian dipublikasikan melalui media elektronik dan dapat 

diakses oleh masyarakat. Risalah dibuat pada setiap rapat paripurna, rapat 

paripurna luar biasa, rapat panitia kerja atau tim, rapat kerja, rapat dengar 

pendapat, dan rapat dengar pendapat umum yang ditandatangani oleh 

ketua rapat atau sekretaris rapat atas nama ketua rapat. Risalah adalah 

catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya 

pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi catatan tentang 

jenis dan sifat rapat, hari dan tanggal rapat, tempat rapat, acara rapat, 

waktu pembukaan dan penutup rapat, ketua dan sekretaris rapat, jumlah 

dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir dan undangan 

hadir. Sekretaris rapat adalah pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal 
I yang ditunjuk untuk menyusun risalah. 
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1. Partisipasi masyarakat 
Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan 
keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga 
perwakilan yang sah yang mewakili mereka. 

2. Tegaknya supremasi hukum 
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, 
termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi 
manusia 

3. Transparansi 
Transparansi dibangun atas dasar yang bebas. Seluruh proses 
pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh 
pihak-pihak yang berkepentingan, informasi yang tersedia harus 
memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. 

4. Peduli dan stakeholder 

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha 
melayani semua pihak yang berkepentingan 

Good governance dapat diartikan pengurusan yang baik, 
pengaturan yang baik, atau pengelolaan yang baik untuk mencapai 
ketertiban, keharmonisan, dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan guna 
mencapai tujuan bersama yang disepakati bersama. Berdasarkan 
pendapat Hardjasoemantri, prinsip yang harus dilaksanakan untuk 
mencapai good governance, yaitu: 

Sejak reformasi digulirkan pada tahun 1998, good governance q 
mulai diperjuangkan. Tuntutan yang diajukan merupakan reaksi dari 
keadaan pemerintah pada masa Orde Baru yang dianggap menyisakan 
permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain pemusatan 
pemerintahan kepada Presiden, tidak berfungsinya lembaga tinggi, serta 
tersumbatnya saluran partisipasi masyarakat dalam kontrol sosial. 
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' 

Demokrasi dan good governance menyediakan mekanisme untuk 
konsultasi, interaksi, dan pertukaran informasi antara pemerintah dengan 
masyarakat untuk menjamin bahwa pandangan dan aspirasi masyarakat 
selalu diperhatikan dan dijadikan sebagai dasar pembuatan keputusan. 
Relasi demokrasi dan good governance harus menjadi keniscayaan dalam 
pelaksanaan fungsi-fungsi legislatif. Pemerintahan yang demokrasi akan 
tercipta jika interaksi antara masyarakat dan parlemen berlangsung terus- 
menerus dalam masa menjalankan fungsinya. 

9. Visi strategis 
Para pemimpin dan masyarakat memiliki prespektif yang luas dan jauh 
ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan 
manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk 
mewujudkan perkembangan tersebut. 

I 

5. Berorientasi pada konsensus 

Tata pemerintah yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan 

yang berbeda demi terbangunnya suatu kosensus menyeluruh dalam 

hal apa yang terbaik bagi kelompok masyarakat. 

6. Kesetaraan 

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau 

mempertahankan kesejahteraan mereka 

7. Efektif dan efisiensi 

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan 

hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat da engan menggunakan 

sumber yang seoptimal mungkin 
8. Akuntabilitas 

Para pengambil keputusan bertanggung jawab kepada masyarakat 
~ maupun lembaga-lembaga yang berkepentingan. 

Demokrasi mensyaratkan adanya keterbukaan yang meliputi 

keterbukaan informasi publik dan keterbukaan berupa hak untuk 

berserikat dan mengeluarkan pendapat. Keterbukaan atau transparansi 

I 
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8 UU no 27 tahun 2009 
9Satya Arinanta, Fatmawati, Handbook on Constituent Relations and 

Representation, Jakarta: United Nations Development Program (UNDP), tanpa 
tahun. 

10Reynolds, Andrew; Ben Reilly; Andrew Ellis.Electoral System Design: The New 
International IDEA Handbook. June 2005. 

Transparansi dan akuntabilitas adalah syarat utama terbentuknya 
pemerintahan yang demokratis.Hanya dengan transparansi dan 

Anggota parlemen dipilih oleh rakyat dan bertanggungjawab 
kepada rakyat. Setiap keputusan yang diambil oleh parlemen, harus bisa 
merepresentasikan kepentingan rakyat. Penerapan prinsip keterbukaan 
dan akuntabilitas dari setiap anggota parlemen merupakan prinsip yang 
harus dilaksanakan agar tercipta suatu pemerintahan yang baik. 

Parlemen memiliki tiga fungsi utama, yaitu membuat Undang- 

Undang, melakukan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, dan 

menetapkan politik anggaran8. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa 
fungsi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat yang paling pokok 
adalah fungsi representasi yang terbagi dalam perwakilan formal dan 
substantial. Substantial berarti anggota Dewan memperjuangkan aspirasi 
rakyat, dengan cara mengartikulasikan dan mengintegrasikannya dalam 
program yang terkait dengan pembentukan UU dan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan (Ariananto dan Fatmawati 2010)9. 

Reynolds dan Reilly (1999) menyatakan bahwa sistem pemilihan bertindak 
sebagai wahana penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menagih 
tanggung jawab atau janji wakil-wakil yang telah mereka pilih.Dalam 4 

konteks Indonesia representasi menjadi guiding principle dalam 
pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang dilaksanakan 
DPR10. Sehingga parlemen memiliki peran penting dalam menciptakan 
negara yang demokratis dan terciptanya good governance. 

dan kontrol sosial dibutuhkan untuk dapat memperbaiki kelemahan 

mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan. 
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11 Aucoin adn Heintzman, 2000 pg 244 

Berdasarkan dimensi, maka akuntabilitas parlemen dapat 
dibedakan, yaitu: 

Tujuan pelaksanaan akuntabilitas dalam penyelenggaraan fungsi 
parlemen adalah: 
1. Mengontrol penggunaan wewenang dari setiap anggota parlemen 
2. Menjamin penggunaan sumber daya publik secara efisien dan efektif 

serta berpegang pada nilai-nilai kepentingan publik 
3. Mendorong dan meningkatkan proses pembelajaran kinerja yang 

terus-menerus 

pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban tehadap tiap tindakan, 
i. produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi 

publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi 
~ kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban untuk 

melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap 
konsekuensi yang sudah dihasilkan. 

akuntabilitas, parlemen dapat menjamin bahwa penyelenggaraan negara 

dan pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab terhadap 

kebutuhan & harapan-harapan masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi 
adalah elemen dan pilar yang paling esensial dalam institusi dan proses 
yang governance dan demokratik. 

2. 1 Akuntabilitas Parlemen 
Akuntabilitas berasal dari kata accountability yang berarti 

pertanggungjawaban atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. 
Akuntabilitas mewajibkan setiap individu dan organisasi untuk 
mempertanggungjawabkan setiap input, proses, dan kinerja yang menjadi 
tugas, hak, wewenang, dan kewajibannya dalam rangka pencapaian 
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan." Akuntabilitas parlemen adalah 
sebuah konsep etika yang melekat dengan administrasi publik 
pemerintahan dalam hal ini Parlemen. Akuntabilitas dapat berupa 
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ditetapkan oleh parlemen. 

pentingnya 
yang telah 

Akuntabilitas program mencerminkan tingkat relevansi program yang 
dipilih atau ditetapkan oleh parlemen dengan kondisi aktual dan 1 
harapan masyarakat untuk dipenuhi. 

3. Akuntabilitas proses • 
Akuntabilitas proses berfokus pada metode dan prosedur berkerjanya 
fungsi-fungsi dalam parlemen. Proses dalam parlemen dituntut untuk ~ 
terbuka, partisipatif, dan transparansi. 

4. Akuntabilitas outcome/dampak 
Akuntabilitas outcome/dampak menekankan pada 
melakukan pengukuran terhadap suatu program 

• 
l 

' 
profesionalisme 

3. Akuntabilitas moral 
Akuntabilitas moral menuntut setiap anggota parlemen untuk 
bertanggungjawab secara moral atas segala tindakan dan keputusan 
politik yang dibuatnya. 

Apabila dilihat dari tipenya, maka akuntabillitas dapat dijelaskan 
dalam empat hal, yaitu: 
1. Akuntabilitas manajerial 

Akuntabilitas manajerial menuntut penggunaan dana publik, aset, 
dan sumber daya dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi dewan 
secara efisien dan efektif. 

2. Akuntabilitas program 

1. Akuntabilitas legal 
Akuntabilitas legal mencerminkan kesesuaian tindakan dan 
keputusan yang diambil oleh parlemen sejalan dengan kewenangan 
dan kekuasaan yang dimilikinya. 

2. Akuntabilitas profesional 
Parlemen baik secara 

• 
individu maupun institusional harus 

berdasarkan pada prinsip-prinsip menjalankan fungsinya 
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Tansparansi parlemen dapat meningkatkan keterbukaan proses 
demokrasi melalui laporan dan umpan balik baik dari parlemen maupun 
dari masyarakat. Transparansi parlemen dapat menperjelas proses dan 
prosedur penggunaan wewenang pengambilan kebijakan secara baik dan 
benar. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memperoleh 
kejelasan atas informasi dan standar akses untuk mendapatkan informasi 
mengenai hasil kerja parlemen dan cara menyampaikan aspirasi kepada 
para anggota parlemen. Transparansi merupakan dasar terciptanya 
akuntabilitas parlemen. Transparansi menyaratkan keterbukaan informasi, 
akses masyarakat, dan jaminan hukum. 

2. 2 Transparansi 
Transparansi dalam istilah politik berarti keterbukaan dan 

pertanggungjawaban. lstilah ini berasal dari ilmu fisika yaitu sebuah obyek 
transparan adalah obyek yang bisa dilihat tembus. Sehingga transparansi 
parlemen dapat diartikan keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan 
yang diambil oleh anggota parlemen. Prinsip transparansi menciptakan 
kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui 
penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh 
informasi yang akurat dan memadai. 

Manfaat pelaksanaan fungsi parlemen yang akuntabel antara lain; 
1. Akuntabilitas merupakan modal dasar dari perolehan suara seorang 

anggota dewan dan partai politik pada pemilu berikutnya 
2. Legal. Apabila bersikap akuntabel, maka akan terhindar dari jerat 

hukum. 
3. Akuntabilitas anggota dewan dapat menjadi teladan dan proses 

pembelajaran yang baik 
4. Akuntabilitas yang dilakukan dewan akan menghilangkan budaya 

korupsi 

I 

~ 
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Pada tahun 1972 Bundestag (DPR) Jerman telah membuat 

keputusan Tata tertib yang mengatur standar dan etika dalam 

1. Standar Lobi di Jerman 

melaksanakannya. Berikut contoh pelaksanaan transparansi dan 

akuntabilitas yang dilaksanakan oleh negara lain: ~ 

Transparansi dan akuntabilitas Parlemen tidak hanya dilakukan di 

Indonesia. Jauh sebelum Indonesia mulai melaksanakan transparansi dan 

akuntabilitas di lembaga Parlemen, terdapat beberapa negara yang telah 

2. 3 Best Practise Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen 

Untuk menjalankan transparansi parlemen, syarat yang diperlukan 

adalah: 

1. Disclosure informasi mengenai hal-hal yang menjadi tugas dan 

tanggungjawab parlemen 

2. Tersedianya akses dan prosedur bagi masyarakat untuk 
mendapatkan informasi 

3. Jaminan hukum bagi terlaksananya hak-hak masyarakat untuk 

mendapatkan informasi 

• Level institusional 

Level ini terkait dengan mekanisme baku dalam tata tertib yang 

mengatur mengenai kewajiban-kewajiban parlemen secara 

lembaga. 

• level individu anggota dewan 

Transparansi dan akuntabilitas menyangkut tanggungjawab dan 

kewajiban setiap anggota dewan untuk memberikan informasi, 

menyerap aspirasi, dan menyampaikan beban amansh yang sudah 

dilakukan. 

Tansparansi dan akuntabilitas di Parlemen dapat dilakukan di dua 

level, yaitu: 

t 
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3. Kebijakan Keterbukaan lnformasi Publik Nasional di Singapura 

Pada tataran kebijakan, Singapura menerapkan pembatasan 
atas kebebasan informasi, khususnya yang dipandang berkaitan 
dengan kepentingan nasional, keamanan dan ketertiban 

2. Keberadaan TV Parlemen 
Bundestag (DPR) Jerman memiliki TV parlemen yang dapat 

dilihat secara konvensional. Selain itu mereka juga memiliki WEB- 
TV.Semua rapat-rapat atau dengar pendapat publik dan kegiatan- 
kegiatan yang dilakukan Parlemendapat secara langsung disaksikan 
oleh masyarakat dengan menggunakan kedua fasilitas 
tersebut.Rekaman dari aktivitas parlemen dapat diakses melalui web 
site. Siaran rapat yang dilakukan oleh parlemen dilakukan tanpa 
sensor dan tanpa komentar, sehingga masyarakat dapat melihat 
secara langsung apa yang didiskusikan oleh setiap anggota parlemen. 
Sesuai dengan konstitusi Jerman, semua rapat yang berlangsung di 
Bundestag bersifat terbuka, sehingga TV parlemen harus 
menyiarkannya secara langsung. 

melakukan lobi. Saat ini terdapat 4500 pelobi di Bundestag Jerman 
dan kurang lebih 15.000 pelobi di tingkat Eropa Union yang terdaftar 
secara resmi untuk melakukan kegiatan-kegiatan lobi. Para pelobi 
tersebut tergabung dalam perusahaan, asosiasi, konsultan 
komunikasi, penasehat politik, dan kantor pengacara yang setiap 
tahunnya dipublikasikan dalam publikasi federal untuk para pelobi 
parlemen. Para pelobi terdaftar secara rinci termasuk bidang kegiatan 
lobinya. Agar transparan masyarakat dapat melihat daftar para pelobi 
di internet. Dengan keterbukaan dan standar sistem lobi seperti itu, 
tidak ada kegiatan lobi yang dilakukan secara diam-diam di parlemen 
yang dapat menyebabkan terjadinya praktik korupsi politik dalam 
proses pembahasan RUU maupun keputusan politik lainnya. 
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12Salah satu kritik yang diajukan oleh pihak oposisi mengenai isu ini bisa di Ii hat di 
http://journalism.sg/2011/10/20/pritam-singh-singapore-needs-a-freedom-of-information- 
sss! 

dengan internet di Asia Tenggara. Dibentuknya departemen khusus 
di Sekretariat Parlemen yang menangani teknologi informasi, 
memberikan nilai tersendiri bagi proses transparansi. Tautan 
(website/link) resmi mengenai parlemen (www.parliament.gov.sg) 
memuat hampir semua informasi mengenai parlemen, antara lain 
laporan parlemen (Singapore parliament reports), proses legislasi 
dan publikasi mengenai pemungutan suara dan proceedings dari 
proses legislasi. Selain itu, proses jalannya perdebatan mengenai 
sebuah RUU juga dapat diakses oleh publik.Selain itu versi elektronik 
dari pengesahan UU dalam bentuk Lembaran Negara {Government 
Gazette) secara lengkap juga bisa diakses oleh publik melalui 

, 
Meski sejumlah regulasi diterapkan untuk membatasi ~ 

informasi apa saja yang boleh disediakan bagi publik, posisi 
Singapura sebagai negara termaju dalam bidang teknologi informasi ~ 
yang menjadikan negara ini sebagai negara yang paling terkoneksi 

pada tahun 1994), keberadaannya menegaskan budaya kerahasiaan ~ 
(culture of secrecy) yang kental di Singapura. 

t 

negara.Hingga saat ini, Singapura masih belum memiliki UU 

Kebebasan lnformasi (Freedom of Information Act}12. Sebaliknya, 
Pemerintah Singapura menerapkan beberapa UU seperti Officials 
Secrets Act (OSA) untuk mengontrol penyebaran dokumen dan 
informasi negara, terutama yang dipandang sensitif; Essential 
{Control of Publications and Safeguarding of Information) 
Regulations yang melarang publikasi atau diseminasi informasi yang 
dilindungi tanpa persetujuan dari pihak berwenang; dan Evidence Act 
yang melarang setiap orang untuk memproduksi catatan resmi yang 
tidak dipublikasikan yang berkaitan dengan urusan negara. Meskipun ~ 
berbagai UU ini jarang diterapkan (OSA terakhir dikenakan atas pers 
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1. lntegrasi dengan e-mail dan media sosial, diantaranya facebook 
dan twitter 

2. Tersedianya sarana komuniskasi berupa live chat antara 
legislator dan masyarakat 

3. Tersedianya sarana poling interaktiftentang berbagai isu 
mendasar 

4. Tersedianya penyiaran untuk proses dengar pendapat dengan 
masyarakat 

E-Democracia dimulai di Brazil pada tahun 2009. Sarana E- 
Democracia ialah suatu perangkat lunak berbasis web 2.0 yang 
dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk berinteraksi 
kepada pembuat undang-undang (legislator) dan menghubungan 
seluruh masyarakat Brazil dari berbagai daerah kepada pembuat 
undang-undang. Tujuan dibangunnya sarana E-Democracia untuk 
menghubungkan berbagai pihak yang berperan dalam proses 
legislasi dengan memanfaatkan media sosial dan perangkat 
teknologi yang terintegrasi dengan proses legislasi dalam parlemen. 
Melalui sarana ini, masyarakat dapat memberikan informasi berupa 
suatu masalah, identifikasi solusi terhadap suatu masalah, dan 
menyampaikan draff legislasi. Dalam pengembangan E-Democracia, 
diciptakan berbagai kemudahan sarana untuk berinteraksi antara 
masyarakat dan pembuat undang-undang yang meliputi: 

• 4. E-Democracia di Brazil13 

www.egazette.com.sg. Dokumen-dokumen resmi lain yang bisa 
diakses termasuk Bills Supplement, Acts Supplement, Subsidiary 

Legislation Supplement, Industrial Relations Supplement don Treaties 

Supplement. 

13 http://blog.openingparliament.org/post/607 49859717 /case-study-5-brazils-e- 
democracia-project 
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1 

I ~ Parlemen Australia memberikan kesempatan kepada setiap 
anggota parlemen baru untuk memberikan pernyataan resmi untuk 
pertama kalinya (first speech). First speech ini berisi tentang 
langkah-langkah yang dilalui oleh setiap anggota Parlemen sehingga 
terpilih. Selain itu didalam first speech tersebut juga berisikan 
rencana kerja, sikap yang akan diambil, dan janji yang akan 
diwujudkan selama menjabat sebagai anggota Parlemen. First 
speech yang disampaikan oleh setiap anggota parlemen baru akan 
ditayangkan dalam TV parlemen yang dapat diakses dari website 
resmi parlemen Australia ( http://www.aph.gov.au ). Setiap firsh 
speech yang disampaikan akan tersimpan dan dapat diakses setiap 
saat dari situs resmi Parlemen Australia 
(http://www.aph.gov.au/Senators and Members/Senators/ 
First Speeches). 

5. First Speech di Australia 

5. Tersedianya "forum video" bagi para anggota dewan untuk 

merespon pendapat masyarakat 
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rapat. 

• 
r 

Jenis-Jenis Rapat15 

Dalam Tata Tertib disebutkan berbagai jenis rapat yang diadakan di 
DPR serta sifat rapat tersebut serta siapa saja yang boleh menghadiri 

Pengaturan persidangan meliputi masa persidangan, jadwal, dan 
acara persidangan yang ditetapkan oleh Sadan Musyawarah dengan 
memperhatikan ketepatan waktu pembahasan RUU tentang APSN beserta 
Nata Keuangannya dan RUU tentang Perubahan APSN. Jika Sadan 
Musyawarah tidak mengadakan rapat untuk menetapkan acara dan jadwal 
maka Pim pi nan DPR dapat menetapkan acara dan jadwal tersebut dengan 
memperhatikan pendapat pimpinan fraksi dalam rapat konsultasi'". 

l 

Tata cara pelaksanaan persidangan dan rapat di DPR diatur dalam 
Tata Tertib DPR. Pengaturan mekanisme persidangan ini merupakan salah 
satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntablitas. Salah satu 
bentuk akuntabilitas adalah akuntabilitas proses. Dengan upaya ini 
diharapkan anggota DPR maupun masyarakat mengetahui tata cara 
formal atas berbagai rapat yang dilakukan di DPR dimana semua 
keputusan formal diambil. Dengan adanya mekanisme yang sudah formal 
dan dilegalkan dalam suatu peraturan DPR ini maka diharapkan 
transparansi dan akuntabilitas proses persidangan di DPR dapat 
diwujudkan. 

3.1. Pengaturan Mekanisme Persidangan 

14 Tata Tertib DPR pasal 215 ayat (1) dan (2) 
15 Tata Tertib DPR pasal 220 

J 
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1 
l 

·I 

• 

Jenis Rapat Definisi 

Rapat Paripurna Rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan 
merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan 
tugas dan wewenang DPR, kecuali Rapat Paripurna 
pengucapan sumpah/janji. 

Rapat Paripurna Luar Rapat paripurna yang diadakan dalam masa reses 
Biasa apabila diusulkan oleh : 

a. Presiden 
b. Pimpinan alat kelengkapan DPR 
c. Pimpinan fraksi 
d. Anggota dengan jumlah paling sedikit 28 orang 

yang mencerminkan lebih dari 1 fraksi. 
Rapat Fraksi Rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan 

fraksi 
Rapat Pimpinan DPR Rapat Pimpinan DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR 
Rapat Konsultasi Rapat antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi 

dan pimpinan alat kelengkapan DPR yang dipimpin 
oleh pimpinan DPR. 

Rapat Badan Rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin 
Musyawarah oleh Badan Musyawarah 
Rapat Komisi Rapat anggota komisi yang dipimpin oleh pimpinan 

komisi 
Rapat Gabungan Komisi Rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu 

komisi, dihadiri oleh anggota komisi yang 
bersangkutan dan dipimpin oleh pimpinan 
gabungan komisi. 

Rapat Badan Legislasi Rapat anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh 
pimpinan Badan Legislasi. 

Rapat Badan Anggaran Rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh 
pimpinan Badan Anggaran. 

Rapat BURT Rapat anggota BURT yang dipimpin oleh pimpinan 
BURT. 

Rapat BKSAP Rapat anggota BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan 
BKSAP 

Rapat BAKN Rapat anggota BAKN yang dipimpin oleh pimpinan 
BAKN 

Rapat Badan Rapat anggota Bad an Kehormatan yang dipimpin 
Kehormatan oleh pimpinan Badan Kehormatan. 

, • 

Tabel 5. Jenis-jenis Rapat di DPR 
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Jenis Rapat Definisi 

Rapat Panitia Khusus Rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh 
Panitia Khusus. 

Rapat Panitia Kerja atau Rapat anggota Panitia Kerja atau tim yang dipimpin 
Tim oleh Panitia Kerja atau tim. 
Rapat Kerja Ra pat antar komisi, gabungan kornisi, bad an 

Legislasi, Badan Anggaran, Panitia Khusus dengan 
Pemerintah dalam hal .. Presiden a tau I rm 
menteri/menteri koordinator/ pimpinan lembaga 
setingkat menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya, 
atau dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan 
daerah I atas undangan pimpinan DPR, yang 
dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan Bad an 
Legislasi, pimpinan Badan Anggaran atau Pimpinan 
Panitia Khusus. 

Rapat Dengar Pendapat Ra pat antar komisi, gabungan komisi, Bad an 
Legislasi, Bad an Anggaran, atau Panitia Khusus 
dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili 
instansinya, baik atas undangan pimpinan DPR 
maupun atas permintaan pejabat Pemerintah yang 
bersangkutan, yang dipimpin oleh komisi, pimpinan 
Bad an Legislasi, pimpinan Bad an Anggaran atau 
pimpinan Panitia Khusus. 

Rapat Dengar Pendapat Ra pat antara kornisi, gabungan kornisi, Bad an 
Umum Legislasi, Bad an Anggaran, atau panitia khusus 

dengan perseorangan, kelompok, organisasi a tau 
badan swasta baik atas undangan pimpinan DPR 
maupun atas permintaan yang bersangkutan, yang 
dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan 
komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan 
Anggaran atau Pimpinan Panitia Khusus. 

Sumber : Tata Tertib DPR RI 

• Sifat Rapat 

Dalam pasal 240 Tata Tertib DPR RI dinyatakan bahwa setiap rapat 

DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup.Yang dimaksud dengan 

rapat terbuka adalah rapat yang selain dihadiri oleh anggota juga dapat 

dihadiri oleh bukan anggota, baik yang diundang maupun yang tidak 
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Sedangkan rapat tertutup adalah rapat yang hanya boleh dihadiri 

oleh anggota dan mereka yang diundang. Pembicaraan dan keputusan 

dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia dilarang 

diumumkan/disampaikan kepada pihak lain atau publik. Sifat rahasia ini 
harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam 

rapat tertutup tersebut. Dengan adanya ketentuan ini maka akses 

masyarakat untuk mengetahui dokumen dan proses persidangan menjadi 

tertutup. Untuk mengatasi hal tersebut, dan sebagai bentuk perwujudan 

transparansi dan akuntabilitas Parlemen maka dalam ketentuan Tata 

Tertib juga dinyatakan bahwa karena sifatnya dan/atau karena hal 

tertentu, baik atas usul ketua rapat atau anggota maupun atas ususl salah 

satu fraksi dan/atau Pemerintah yang menghadiri rapat tersebut, rapat 

dapat memutuskan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian 

pembicaraan dalam rapattertutup. Dengan demikian, masih terdapat 

akses masyarakat untuk mengetahui hasil pembicaraan rapat tertutup. 

Rapat terbuka yang sedang berlangsung dapat diusulkan untuk 

dinyatakan tertutup baik oleh ketua rapat maupun oleh anggota atau 

salah satu fraksi dan/atau pihak yang diundang menghadiri rapat tersebut. 

Bahkan rapat dapat ditunda untuk sementara waktu guna memberi waktu 

kepada pimpinan rapat, fraksi dan/atau Pemerintah untuk membicarakan 

usulan tersebut. Rapat yang bersangkutan memutuskan apakah usul 

disetujui atau ditolak. Apabila rapat menyetujui usul tersebut, maka 

pimpinan rapat menyatakan sebagai rapat tertutup dan mempersilahkan 

para peninjau dan wartawan meninggalkan ruang rapat. 

kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti sidang-sidang yang ada di 

Parlemen. Hal ini memungkinkan keterbukaan informasi dan aksesibilitas • 

masyarakat pada proses dan substansi perdebatan yang terjadi. lni 

merupakan salah satu upaya Parlemen untuk menciptakan 

transparansi.Semakin luas kesempatan bagi masyarakat untuk hadir dalam 

persidangan maka tingkat transparansi persidangan juga semakin tinggi. 

diundang.lni berarti mekanisme persidangan di Parlemen membuka 
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16Prasodjo, Eko.2012."Buku Panduan Tentang Transparansi dan Akuntabilitas 
Parlemen".Setjen DPR dan UNDP. Jakarta. Him 19 

Sesuai amanat Undang-undang No 27 tahun 2009 pasal 73 ayat (1) 
bahwa DPR menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan 

3.2. Penyajian dan Pengungkapan Rencana Anggaran dan Laporan 
Keuangan 

Sumber :Buku Panduan Tentang Transparansi don Akuntabilitas Par/emen 

Rakyat 

Gambar 1. Persidangan sebagai dasar Transparansi, Keterbukaan dan 
Akuntabilitas 

Adapun aspek-aspek yang dapat menjamin terciptanya transparansi 

dalam proses persidangan adalah akses, disclosure, integritas, hak 
untukhadir dan mengikuti sidang, hak pemberitaan oleh media massa, dan 
standar lobby", 

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dalam Tata Tertib DPR 

terdapat mekanisme dimana rapat terbuka dapat berubah menjadi rapat 

tertutup. Namun, di sisi lain dalam Tata Tertib DPR tidak ada mekanisme 

yang memungkinkan rapat tertutup menjadi rapat terbuka. Hal ini tentu 

saja merugikan masyarakat karena karena bisa jadi rapat tertutup tersebut 

membahas agenda penting dan mendesak serta menyangkut kepentingan 

publik sehingga perlu untuk dibukakepada masyarakat seingga masyarakat 

dapat mengawal proses jalannya rapat/persidangan tersebut. 
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Sumber: Arah Kebijakan Pengelolaan Anggaran BURT 

BURT lapor ltg pembahasan RA.OPR 188) 

5. Pembahasan hasll kompllasi & sinkronisasi dengan Plmpinan AKO & SET JEN (87e) 

3. Usulan Anggaran AKO (87b) 

4. Kompilasi & Sinkronisasi Usulan Anggaran OPR darl AKO. Fraksi & SET JEN (87d) 

6. Rancangan 
Anggaran dlsampaikan 
ke 8ANGGAR(87~ 
dllakukan pembahasan 
(88) 

3. Usulan Anggaran SET JEN & FRAKSI (87b) 

• 
llANGGAR 

2. Oapat mengundang 
UnsurPlmpinan 
Fraksi (87c) 

Garn bar 2. Alur Hubungan Tata Kerja Dalam Penyusunan Rancangan 
Anggaran DPR RI 

Fraksl menyampaikan usuian anggarannya melalul Setjen (19) 

Setelah arah kebijakan umum dan pengelolaan anggaran DPR RI 

disampaikan ke seluruh AKD dan Sekretariat Jenderal, selanjutnya akan 

tersusun kebutuhan anggaran DPR RI sesuai usulan AKD dan Setjen yang 

telah tersinkronisasi. Rancangan kebutuhan angaran tersebut disampaikan 

dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI sebelum Masa Sidang Ill. 

' i 

kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar 

penyusunan program dan kegiatan tersebut dapat lebih terarah, maka 

BURT menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan 

anggaran DPR dengan Pimpinan DPR yang selanjutnya disampaikan 

kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam penyusunan anggaran. Arah 

Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI menjadi pedoman bagi 

seluruh AKD dan Setjen DPR RI dalam proses penyusunan rancangan 

anggaran DPR RI sehingga anggaran berbasis kinerja dapat terwujud dan 

terlaksana lebih transparan efektif dan efisien. 
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17Disarikan dari buku "Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2014" DPR RI, 2013. 

Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran DPR Rl17 • 

partisipasi masyarakat dan terbukanya kesempatan peran aktif bagi 

akademisi/profesional dalam setiap pelaksanaan fungsi DPR serta 

kebijakan optimalisasi penyampaian informasi kepada publik dalam setiap 

tahap pembentukan dan pembahasan RUU maupun RAPBN serta fungsi 

pengawasan dan penguatan kelembagaan. 

Penetapan Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI ini 

merupakan salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas DPR RI dalam 

5 pengelolaan anggaran. Hal ini terlihat dari adanya kebijakan peningkatan 

Rencana kerja dan anggaran DPRRI disusun dan diarahkan dalam 

rangka peningkatan kinerja AKO dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

Dewan baik secara kelembagaan maupun keanggotaan berdasarkan pada 

komitmen politik, moralitas dan profesionalitas serta memenuhi prinsip- 

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

I , 
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• 
RAPAT PLENO BURT RAPAT PANJA BURT RPT PLENO BURT 

1 • 
Gambar 3. Tahapan Penyusunan dan Penetapan Arah Kebijakan Umum 

Pengelolaan dan Anggaran 
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Laporan keuangan tersebut pada dasarnya disusun oleh Sekretariat 
Jenderal baik secara bulanan, triwulanan, semesteran maupun tahunan. 
Laporan realisasi pelaksanaan anggaran triwulanan keuangan t 
disampaikan kepada BURT untuk dilakukan pembahasan. Selain itu, dalam 

• Rencana dan laporan realisasi anggaran 
• Laporan arus khas dan catatan atas laporan keuangan yang di susun 

sesuai dengan standar akuntabilitas yang berlaku. 
• Daftar aset dan lnvestasi. 

Output dari pelaksanaan arah dan kebijakan umum rencana 
anggaran DPR RI adalah laporan keuangan dan laporan kinerja. 
Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu bentuk akuntabilitas 
adalahakuntabilitas output.Karena itu, dalam rangka akuntabilitas maka 
laporan keuangan DPR RI harus disajikan dan diungkapkan secara 
memadai.Yang dimaksud disajikan dan diungkapkan secara memadai 
adalah bahwa laporan keuangan yang dihasilkan telah sesuai dengan 
prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku dan menyajikan 
informasi yang akurat.Laporan keuangan tersebut merupakan 
pertanggungjawaban atas penggunaan uang negara oleh DPR RI serta 
realisasi atas arah dan kebijakan rencana anggaran DPR RI. 

Lembaga pemerintahan khususnya DPR/DPRD yang memiliki 
kewenangan sebagai peracik dan pembuat UU di negeri ini haruslah 
esensial dan bijak.Penyusunan anggaran, baik anggaran yang masih 
berbentuk Rencana Anggaran dan Keuangan (RAK) atau Rencana Anggaran 
dan Belanja (RAB}, dan juga laporan keuangan yang sudah diaudit Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun anggaran sebelumnya wajib 
diumumkan dan dimediasi kepada publik dengan media online seperti 
website, Pers, maupun papan pengumuman biasa. Sesuai UU KIP 
(Keterbukaan lnformasi Publik) atau peraturan komisi informasi No.l 
Tahun 2010 tentang Standarisasi Layanan lnformasi Publik. Pemerintah 
juga harus transparan dengan rencana anggaran negara secara berkala. 
lnformasi anggaran yang esensial harus mencakup, kriteria seperti : 
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• j 
~ 

~ 
1 

Di lingkungan internal DPR RI terdapat alat pengawasan internal 

yaitu adanya auditor internal yang bertugas melakukan pemeriksaan dan 

pengawasan terhadap pengelolaan anggaran DPR RI. 

Melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang 

disampaikan kepada DPR 

Menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi 

Menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil 

pemeriksaan BPK atas permintaan komisi, dan 

Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja 

pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan serta penyajian kualitas 

laporan. 

, 
j 

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan 

anggaran negara ternyata DPR telah memberikan perhatian khusus 

terhadap pelaksanaan dan pengelolaan APBN oleh Pemerintah. Hal ini 

antara lain tercermin dari pembentukan Badan Akuntabilitas Keuangan 

Negara {BAKN) yang bertugas melakuan tindak lanjut atas temuan BPK 

selaku auditor eksternal. Adapun tugas BAKN sebagaimana tercantum 
dalam Tata Tertib DPR adalah: 

3.3 Tindak Lanjut Temuan BPK 

1 
J 

Dalam rangka transparansi maka hendaknya laporan keuangan 
tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum. Media yang dapat 

digunakan antara lain media cetak maupun internet. Meskipun demikian, 

Parlemen harus tetap memperhatikan aspek kesesuaian hukum atau 

kerahasiaan dan kepentingan masyarakat dalam mempublikasikan laporan 

keuangan.Laporan keuangan yang disajikan hendaknya laporan keuangan 

yang sudah diaudit dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu juga 

harus diungkapkan opini BPK atas laporan keuangan tersebut. 

memenuhi ketentuan perundangan Setjen menyampaikan laporan 

realisasi anggaran kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 

Negara. 

, 
J 
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3.4 Laporan Kinerja DPR 
Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci 

pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan 
tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi 
organisasi. Sebagai landasan penyusunan LAKIP adalah adalah rencana 
strategis dan target kinerja. 

Dengan adanya oversight tools, proses pertanggungjawaban dan 
pelaksanaan APBN yang jelas serta adanya dokumen-dokumen yang 
komprehensif dan terbukanya akses masyarakat pada proses dan 
dokumen tersebut menunjukkan bahwa DPR RI telah memenuhi standar 
transparansi dan akuntabilitas di bidang anggaran. 

Adapun dokumen yang mencakup pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan APBN meliputi laporan Hasil Pemeriksaan Semester 
(Hapsem), Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang mencakup Neraca, 
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporan 
Keuangan, Temuan BPK terkait Pemeriksaan terhadap Sistem 
Pengendalian Intern. Temuan BPK terkait Kepatuhan terhadap Peraturan 
Perundang-undangan, serta Laporan Tindak Lanjut atas Temuan BPK oleh 
Pemerintah. 

Selain dari sisi oversight tools seperti adanya auditor eksternal dan 
auditor internal, transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan 
anggaran juga mencakup adanya proses/mekanisme yang jelas dan 
dokumen-dokumen yang komprehensif atas pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban APBN. Dalam Tata Tertib disebutkan bahwa 
Pemerintah menyampaikan pokok-pokok Rancangan Undang-Undang 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dalam rapat paripurna 
kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK 
selambat-lambatnya (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 
Sebelum penetapan rancangan undang-undang BAKN dapat 
menyampaikan telaahannya terhadap laporan keuangan pemerintah 
pusat yang telah diaudit oleh BPK kepada Badan Anggaran. 
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18Disarikan dari buku "Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia 2010-2014" DPR RI 

l 
Rencana Strategis DPR RI merupakan dokumen yang memuat visi, 

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan DPR RI untuk 

periode lima tahun yang akan dilaksanakan di lingkungan DPR RI. Renstra 

DPR menjadi arah dan pedoman bagi segenap unsur yang ada dalam 

lingkungan DPR RI untuk menyusun rencana kerja dan rencana anggaran 

bagi pelaksanaan kegiatannya. 

Terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan, dalam Laporan Kinerja 

disajikan berbagai upaya pengawasan DPR RI baik melalui forum rapat- 

rapat, kunjungan kaerja saat reses, kunjungan kerja spesifik atas ~ 
permasalahan tertentu. 

3.5 Renstra DPR Sebagai Bentuk Akuntabilitas18 

J 

Untuk pelaksanaan fungsi anggaran, DPR senantiasa berusaha 

melaksanakan ketentuan UUD Negara RI tahun 1945 dan UU No 17 tahun 

2003 tentang Keuangan Negara . 

DPR mencakup pelaksanaan kegiatan di bidang legislasi, pelaksanaan 

kegiatan di bidang anggaran serta pelaksanaan kegiatan di bidang 

pengawasan. Seperti di bidang legislasi tidak terlepas dari keseluruhan 

proses yang dilakukan mulai dari proses penetapan Prolegnas, proses 

penyusunan/perumusan RUU, proses harmonisasi dan sinkronisasi, proses 

pembahasan sampai dengan proses pengesahan. 

Meningkatnya peran Dewan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

tentunya menarik perhatian publik untuk memberikan sorotan atau 

penilaian terhadap kinerja Parlemen. Dengan adanya Laporan Kinerja yang 

dipublikasikan kepada publik menjadi bentuk komunikasi DPR terhadap 

publik sekaligus sebagai sarana informasi atas pencapaian target-terget 

DPR serta kelemahan baik lembaga maupun individu Anggota DPR RI. 

Laporan kinerja DPR wajib disampaikan dalam Rapat Paripurna tiap ~ 

tanggal 29 Agustus. Adapun materi yang terdapat dalam laporan kinerja 
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.. 

• 

Dengan adanya Renstra masyarakat dapat melihat bahwa DPR telah 
berusaha melakukan perubahan budaya kerja dan berupaya untuk 
meningkatkan kinerjanya. Melalui Renstra, DPR berusaha melaksanakan 
tugas konstitusionalnya secara terukur dan bertanggungjawab. 
Harapannya adalah dengan upaya peningkatan kinerja yang dilakukan 
DPR dapat meningkatkan citranya di mata masyarakat. 

... 

,- 

Terkait dengan fungsi DPR RI di bidang legislasi, anggaran dan 
pengawasan yang diselenggarakan dalam kerangka representasi rakyat, 
maka indikator demokratis, adil, baik dan bersih dalam penyelenggaraan 
negara sangat relevan dengan penyusunan rencana stratregis DPR RI. 

" r 

rencana pembangunan pemerintah akan berjalan baik. Dengan demikian 
I. harapan atas peningkatan kinerja baik secara perorangan, anggota 

maupun kelembagaan dapat diwujudkan. 

Selaku mitra sejajar Pemerintah, DPR RI juga menyandang amanah 
untuk mencapai visi Bangsa Indonesia yang dinyatakan dalam UU No 17 
tahun 2007 maupun dalam Ketetapan MPR No VII tahun 2001. Salah satu 
upaya untuk pencapaian visi tersebut adalah dengan penyusunan Rencana 
Strategis DPR RI. Dalam Renstra DPR RI dirumuskan program dan kegiatan 
yang akan dilaksanakan oleh DPR RI dalammenjalankan tugasnya. Melalui 
Renstra tersebut diharapkan ada pemaduan rencana kerja DPR RI dengan 

. 
• 
I 

Selain sebagai pedoman, penyusunan Rencana Strategis DPR RI 
dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan Visi 
Indonesia 2020, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, 
manusiawi, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan 
bersih dalam penyelenggaraan negara. 

Adapun materi yang terdapat dalam Renstra DPR RI periode 2010- 
2014 mencakup potensi dan permasalahan DPR RI, tantangan dan peluang 
DPR RI, visi dan misi DPR RI serta arah kebijakan dan strategi DPR . 

l 
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Best practices dari ParlemenJerman misalnya dalam website 

tersediabank data mengenai semua dokumen yangterkait dengan 

RUU yangsedang dibahas, risalah perdebatan kata perkata dalam 

semua rapat (tidak terbatas padarapat paripurna tetapi juga rapat- 

keinginanya 

Sarana yang menjamin bahwa pandangan-pandangan 

masyarakat didengar oleh Parlemen. 

... 

lnformasi yang disajikan di internet harus memperhatikan tujuan- 

tujuan berikut : 

Sarana memberikan informasi danpendidikan politik kepada 

masyarakat 

Tempat atau media partisipasi dan konsultasi masyarakat ~ 

Sarana bagi masyarakat menyalurkan aspirasi, harapan dan 

ruang 

Akses internet untuk laporan dapat mengurangi sentralisasi 

informasi 

Menjadikan dokumen dan laporan setiap saat bisa diakses 

Memfasilitasi transparansi dan keterbukaan 

J 

Sekretariat Jenderal J 
Biaya penyimpanan dokumen menjadi lebih murah dan hemat 

3.6 Media Transparansi dan Akuntabilitas 

a. Website DPR 
Perkembangan teknologi informasi dankomunikasi memungkinkan 

Parlemen untuk menyampaikan informasi keparlemenan melalui 

internet atau dikenal dengan istilah electronic filling dan electronic J 
reporting. Manfaat yang diperoleh melalui laporan parlemenyang 

sifatnya elektronis adalah : j 
Masyarakat dapat dengan mudah dan efesien mengakses 

laporan kinerja dan laporankeuangan tanpa perlu datang ke 

gedung parlemen I 

lnformasi dapat lebih mudah diinput dan disimpan oleh 



19http :/ /www .d pr .go.id/id/ serba-serb i/tv-pa rlemen 

Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan pemikiran, 
kebijakan, kegiatan dan keputusan-keputusan parlemen kepada 
seluruh rakyat Indonesia dan dunia luar. 

Tugas dan Fungsi 

TV Parlemen adalah unit produksi televisi siaran terbatas di bawah 
Biro Humas dan Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Diresmikan 
pada tanggal 8 Januari 2007 oleh ketua DPR RI HR Agung Laksono.TV 
Parlemen secara bertahap telah memulai kegiatan operasional 
berupa siaran langsung rapat paripurna, peliputan kegiatan rapat- 
rapat komisi, dan alat kelengkapan dewan lainnya,serta memproduksi 
program acara dialog/talkshow. DPR telah memiliki TV Parlemen yang 
menyiarkan sidang-sidang DPR. TV Parlemen selain bisa diakses di 
lingkungan DPR/MPR RI juga bisa melalui first media serta live 
streaming di website DPR. DPR melakukan kerjasama dengan TVRI 
untuk menyiarkan setiap Sidang Paripurna. Selain itu, DPR melakukan 
kerja sama dengan TV swasta seperti Metro TV dan TV One berupa 
blocking time untuk menayangkan kegiatan DPR. 

rapat lainnya) yang dapat diperoleh pada keesokan harinya, semua 
UU yang sudah ditetapkan, pertanyaan-pertanyaan masyarakat, 

dan peristiwa persitiwa yang terjadi dalam Bundestag. Bank data 
Parlemen Jerman juga dapat dipesan secara online dalam bentuk 
CD melalui websitenya. Di Parlemen Kanada ,best practices 
yangdapat diambil antaralain adalah adanya perpustakaan virtual 
dimana berbagai dokumen, buku dan publikasi dapat diakses 
secara online. Demikian pula proseding Parlemen untuk kedua 
kamar Parlemen dapat diakses live web broadcasting services. 
Sedangkan terkait dengan transkripsi risalah rapat sama seperti di 
Jerman, di Kanada masyakat dapat memperolehnya secara online. 

b. TV Parlemen19 
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risalah rapat/pidato dengan teknologi Voice to Text yang secara 

otomastis akan mengkonversikan semua pembicaraan para peserta 

dalam rapat.penggunaan alat tersebut sejalan dengan program 

reformasi birokrasi yang telah digulirkan di lingkungan Setjen DPR RI. .., 

d. Voice to text 

1-Perisalah (Voice to Text Converter) adalah sebuah aplikasi pembuat ~ 

Disampingitu,BURT juga telah melakukan workshop dan Forum Group 

Discussion (FGD). Dari hasil kegiatan BURT diatas, BURT 

merekomendasikan tidak melaksanakan pembentukan rumah aspirasi 

karena berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat, tetapi dalam 

rangka menjalankan fungsi representasi rakyat maka BURT 

mengusulkan menjadi Program Aspirasi Masyarakat. 

Dalam pasal 203 Tata Tertib DPR RI dinyatakan bahwa selain 

dengancara kunjungan kerja, anggota dalam satu daerah pemilihan ~ 

dapat membentuk rumah aspirasi yang berfungsi untuk menerima 
dan menghimpun aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi 

rumah aspirasi dapat dibentuk koordinator.Rumah aspirasi didukung 

oleh anggaran serta pegawai yang dibebankan pada anggaran DPR. 

BURT telah menindaklanjuti amanat tersebut dengan melakukan 

kunjungan kerja ke beberapa daerah untuk mensosialisasikan dan 

berdiskusi dalam rangka memperoleh masukkan terkait dengan 

rencana pembentukan rumah aspirasi dengan Pemerintah Daerah, 

Pakar dan Tokoh masyarakat serta Akademisi daerah 

c. Rumah Aspirasi 

Menampung dan menginformasikan aspirasi, tanggapan dan 

harapan masyarakat kepada parlemen. 

Meningkatkan pemahaman dan praktek demokrasi yang sehat dan • 

bermanfaat bagi kehidupan bangsa, negara dan masyarakat serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama dalam pendidikan ~ 

politik masyarakat. 
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4. Bagi anggota Parlemen catatan persidanagan akan menjadi bahan 
untuk melakukan pembahasanlebih lanjut. 

3. Bermanfaat bagi masyarakat sebagai dalam rangka memberikan 
kesempatan untuk berkonsultasi dan berpartisipasi secara aktif 

r 
2. Sebagai bahan informasi dalam penyusunan kebijakan pada masa 

yang akan datang karena di dalam catatan persidangan terekam 
dasar-dasar pemikiran filosofis, yuridis, dan sosiologis mengapa 
suatu kebijakan diambil dan mengapa suatu keputusan politik 
haruis dilakukan. 

r 

1.Merupakan dokumenresmi negara yang menajdi alat bukti berbagai 
macam pemikiran dan tindakan anggota dewan dalam 
persidangan Parlemen. 

Adapun fungsi catatan persidangan : 

e. Dokumen Rapat 

Dalam democratic governance, Parlemen memiliki kewajiban untuk 
memberikan akses dan menyampaikan semua informasi yangterkait 
dengan pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan. Persidangan merupakan 
salah satu titik krusial dalam pelaksaan fungsi Parlemen.Dapat 
dikatakan bahwa persidangan pada dasarnya merupakan aktivitas inti 
yang dilakukan oleh anggota Parlemen di luar kunjungan kerja.Karena 
itulah, berbagai pembicaraan dan peristiwa yangterjadi dalam 
persidangan Parlemen selain dapat dihadiri oleh masyarakat juga 
harus dapat dicatat dan disebarluaskan kepada masyarakat.21 

Alat 1-Perisalah diharapkan dapat mengurangi polemik perbedaan 
sikap Pemerintah dan DPR yang kerap muncul di berbagai media 
massa." 

20Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti dalam http://www.dpr.go.id/id/berita/lain- 
la i n/2013/mei/13/5 792/ sekjen-d p r-ri-bu ka-pelati han-i-perisa la h-d i-ba nd ung 

21 Ibid. Him 35 
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Sekretaris rapat menyusun risalah maupuan catatan rapat dan 
laporan singkat untuk dibagikan kepada anggota dan pihak 
yangbersangkutas setelah rapat selesai.Setaip anggota dan pihak 

Dalam setiap rapat Pimpinan DPR, rapat Badan Musyawarah, rapat 
Komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan 
Anggaran, rapat BURT, rapat BKSAP, rapat BAKN, rapat Badan 
Kehormatan, dan rapat Panitia Khusus, dibuat catatan rapat dan 
laporan singkat yang ditandatangani oleh ketua rapat atau sekretaris 
rapat atas nama ketua rapat yangbersangkutan. 

Laporan singkat memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat. 

.., 
4 Catatan rapat adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, 

kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat. 

Untuk setiap rapat paripurna, rapat paripurna luar biasa, rapat panitia 
kerja atau tim, rapat kerja, rapat dengar pendapat dan rapat dengar 
pendapat umum dibuat risalah yang ditandatangani oleh ketua rapat 
atau sekretaris rapat atas nama ketua rapat. 

Risalah adalah catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi 
seluruh jalannya pembicaraanyang dilakukan dalam rapat serta 
dilengkapi dengan catatan tentang jenis dan sifat rapat, hari dan 
tangal rapat, tempat rapat, acar arapat, waktu pembukaan dan 
penutupan rapat, ketua dan sekretaris rapat, jumlah dan nama 
anggota yang menandatangani daftar hadir serta undangan yang 
hadir. Risalah dapat dipublikasikan melalui media elektronnik dan 
dapat diakses oleh masyarakat. 

5. Penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjadi bahan informasi 

dan data dalam pembuatan keputusan atas judicial review suatu 
undang-undang. 

Dalam Tata Tertib DPR RI pasal 265 disebutkan mengenai risalah 
rapat, catatan rapat dan laporan singkat. 
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Sedangkan pakar atau ahli yang diperbantukan kepada angggota 
direkrut secarakhusus berdasarkan usul dari anggota. Namun dalam 

Dalam Tata Tertib DPR pasal 293 dinyatakan bahwa dalam rangka 
melaksanakan tugas dan wewennag DPR dibentuk kelompk pakar 
atau tim ahli yang diperbantukan terutama kepada anggota yang 
diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris Jenderal 
DPR sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota. Kelompok .pakar 
atau tim ahli tersebut direkrut secara khusus oleh lembag 
aprofesional. Mereka terdiri atas para ahli di bidang konstitusi, 
perundang-undangan, ekonomi dan keuangan dan berbagai bidang 
keahlian yangdibutuhkan DPR. Dalam menajlankan tuganya mereka 
dibantu oleh sekretariat. 

g. Sistem rekrutmen Pegawai maupun Tenaga Ahli 
Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Parlemen juga 
dibutuhkan kejelasan mekanisme dan proses rekrutmen pegawai 
maupun tenaga ahli yang akan mendukung kinerja Dewan. 

Penerbitan buletin Parlementaria dilakukan seminggu sekali sebanyak 
10 ribu eksemplar. Sedangkan majalahnya diterbitkan selama satu 
bulan sekali, juga sebanyak 10 ribu eksemplar. lsinya untuk 
menyampaikan kinerja dewan, seluruh aspek kegiatan dewan baik 
yang di dalam gedung ataupun kunjungan kerja. 
Buletin dan majalah full colour itu didistribusikan kepada 560 anggota 
DPR, lembaga negara, kementerian, lembaga non kementerian, 
pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, LSM, kedutaan besar, 
hingga kecamatan. Semuanya dibagikan secara gratis. 

.. 

yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi 

terhadap catatan rapat semenetaradalam waktu empat hari sejak 

diterimanya catatan rapat sementara dan menyampaikannya kepada 

sekretaris rapat yangbersangkutan. 

t f. Buletin dan Majalah Parlementaria 
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Dalam rangka menegakan profesionalisme pada satu sisi, dan 
transparansi dan akuntabilitas pada sisi lainnya harus diatur dalam 
Peraturan Tata Tertib DPR bagaimana mekanisme dan proses ~ 
rekrutmen tenaga ahli/asisten pribadi yang akan membantu anggota 
dewan. Rekrutmen harus dilakukan secara terbuka kepada .J 

masyarakat dandilakukan oleh sebuah panitia independen yang 
profesional terdiri dari berbagai kalangan (Prasojo, Eko : 2012) 

Tatib tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana perekrutan secara 
khusus tersebut. 

-- ------ 
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Umumnya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas di bidang 
anggaran merujuk pada code of Good Practices on Fiskal Transparency 
(2007) yang dipublikasi oleh International Monetary Fund (IMF).Dalam 
publikasi tersebut disebutkan bahwa transparansi fiskal merupakan bagian 

Akuntabilitas menuntut adanya bentuk pertanggungjawaban dari 
para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi- 
organisasi masyarakat kepada masyarakat maupun kepada lembaga- 
lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut 
berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang 
bersangkutan. 

Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu dari 10 pilar 
yang berperan dalam mendukung prinsip-prinsip good 
governance.Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. 
Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu 
dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang 
tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. 

Dalam suatu pemerintahan yang demokratis, pengawasan terhadap 
pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan menjadi 
salah satu tugas parlemen yang penting untuk memastikan bahwa sasaran 
dan tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai dengan kewenangannya. 

Pengawasan atas perumusan, pelaksanaan dan pertanggung 
jawaban anggaran yang efektif dapat menjamin efektifitas tujuan dalam 
kebijakan anggaran.Dalam kaitan ini transparansi dan akuntabilitas 
menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. 

4.1. Prinsip - Prinsip Transparansi Anggaran 
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22 Manual on Fiscal Transparency, 2007, IMF 

1 

2. Ketersediaan lnformasi Publik (Public Availability of Information) 
Dokumen anggaran, laporan keuangan final, dan laporan fiskal lainnya 

yang disampaikan ke publik harus mencakup semua kegiatan anggaran 

dan anggaran ekstra pemerintah pusat, serta posisi konsolidasi fiskal 

pemerintah pusat. Rincian laporan juga harus mencakup semua dana 

extra-budget. Laporan yang menggambarkan sifat dan signifikansi 

fiskal atas kewajiban kontinjensi pemerintah pusat dan pengeluaran 

pajak, serta kegiatan quasi-fiskal, harus disajikan dalam dokumen 

anggaran. Laporan tersebut juga harus memuat tujuan kebijakan 

Hubungan antara pemerintah dengan lembaga-lembaga sektor publik 

nonpemerintah (yaitu, bank sentral, lembaga keuangan publik, dan 

perusahaan publik non finansial) harus didasarkan pada aturan yang 

jelas. Laporan tahunan lembaga keuangan publik dan perusahaan 

publik non finansial harus menunjukkan layanan non-komersial yang 

disediakan. Privatisasi atas aset-aset pemerintah harus transparan 

untuk keperluan audit independen. 

Struktur dan fungsi pemerintah harus ditetapkan secara jelas. Skema 

kelembagaan harus dipublikasikan dengan menampilkan struktur 

pemerintahan dan sektor publik lainnya. 

, 1. Kejelasan Peran dan Tanggung jawab (Clarity of Roles and 
Responsibilities) 

I .. 

Transparansi memiliki dua dimensi yang berbeda, yaitu 

pertama,akses ke informasi tentangproses danprosedur dimanasektor 

publikmengambildan menerapkankeputusan; dan kedua, akses 

keinformasi yang dihasilkan, disimpan dan digunakanolehsektor publik.22 

Berdasarkan pada kaidah tersebut, ada 4 prinsip transparansi fiskal 

sebagai berikut: 

dari transparansi yang lebih luas yang tercermin dalam penyediaan akses 

informasi dalam sector publik. 
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Perlu adanya sistem akuntansi terintegrasi yang komprehensif sebagai 
dasar yang dapat diandalkan untuk menilai tunggakan pembayaran. 
Laporan akuntansi kas harus dilengkapi dengan laporan rekening 
berbasis tagihan pembayaran yang jatuh tempo untuk memperkirakan 
nilai tunggakan. Laporan pertengahan tahun mengenai perkembangan 
anggaran harus disampaikan kepada legislatif dalam waktu tiga bulan 
dari pertengahan tahun anggaran. Laporan harus lebih sering 
dipublikasikan (setidaknya kuartalan). Rincian utang pemerintah pusat 
dan aset keuangan harus diterbitkan setiap tahun, dalam waktu enam 
bulan setelah akhir tahun fiskal. Laporan keuangan final harus 
disampaikan kepada legislatif dalam waktu satu tahun setelah akhir 
tahun fiskal. Lingkup laporan keuangan, dan waktu penyampaiannya, 
harus ditentukan dalam peraturan di bidang anggaran. 

r 

I 

Anggaran tahunan harus disiapkan dan disajikan dalam kerangka 
makroekonomi yang komprehensif dan terukur, dan asumsi-asumsi 
utama yang mendasari anggaran harus disediakan. lnformasi ini harus 
ada dalam background paper yang merupakan bagian dari dokumen 
anggaran. 
Data anggaran harus dilaporkan secara bruto, yang membedakan 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan pengeluaran serta 
diklasifikasikan berdasarkan kategori ekonomi, fungsional, dan 
administrasi. Data kegiatan extra-budget harus dilaporkan dengan 
perlakuan yang sama. 

publik untuk setiap putusan, durasinya, dan penerima manfaat atas 
kebijakan yang diharapkan. Pemerintah pusat harus pula 
mempublikasikan informasi lengkap tentang tingkat dan komposisi 
utang dan aset keuangan. Publikasi informasi fiskal ini harus menjadi 
kewajiban hukum bagi pemerintah. 

3. Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Anggaran yang Terbuka 
(Open Budget Preparation, Execution, and Reporting) 
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Ketersediaan informasi anggaran tidak hanya dapat dipenuhi 
melalui publikasi atas dokumen-dokumen anggaran. Kualitas informasi 

i 

Lembaga audit nasional atau organisasi yang setara, yang independen ~ 
terhadap eksekutif, harus memberikan laporan tepat waktu kepada 
legislatif dan publik mengenai integritas laporan keuangan 
pemerintah. Lembaga seperti ini harus dibentuk di bawah undang- 
undang. Harus ada mekanisme untuk membantu memastikan bahwa 
tindakan perbaikan diambil sebagai jawaban atas temuan yang 
merugikan dalam laporan audit eksternal. 

Laporan keuangan harus benar-benar direkonsiliasi dengan alokasi 
anggaran, dan masing-masing harus direkonsiliasi dengan laporan 
fiskal General Financial Statistic (GFS). Perubahan stok utang (dan aset 
keuangan) harus direkonsiliasikan dengan laporan saldo anggaran. ~ 
Background paper harus memuat analisis perbedaan antara perkiraan 
anggaran dan agregat fiskal dengan hasilnya selama beberapa tahun 1 
terakhir. 

Data anggaran harus mencerminkan trend pendapatan dan 
pengeluaran terkini, perkembangan makroekonomi yang ~ 
mendasarinya, dan komitmen kebijakan yang jelas. Ringkasan 
lnformasi mengenai perkiraan pendapatan dan pengeluaran harus 
dimuat dalam background paper yang merupakan bagian dari 
dokumentasi anggaran, dan rincian informasi pendukung juga harus 
tersediauntuk pemeriksaan independen. , 

Anggaran tahunan dan laporan keuangan harus memiliki dasar 
akuntansi (misalnya, berbasis accrual atau cash) dan standar yang 
digunakan dalam penyusunan dan penyajian data anggaran. Perlu 
dibuat acuan untuk standar akuntansi yang diakui atau diterima secara 
umum (misalnya, Standar Akuntansi Sektor Publik lnternasional). 

4. Jami nan lntegritas (Assurances of Integrity) 
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23 Module 7: Fiscal Transparency 
http ://siteresou rces. world bank. org/PU BLI CSECTORAN DGOVE RNANCE/Resou r 
ces/285 7 41-1326399585993/Mod u leFisca ITra nspa rency. pdf 

4. Kontekstual. Analisis atas data fiskal membutuhkan narasi 
kontekstual. Keterangan ini mencakup latar belakang historis atas 
informasi tersebut, proyeksidan informasi tentanga sumsi yang 
digunakan untuk menghasilkandata. Dokumen anggaran harus 
memuat narasi yang menjelaskan tujuan kebijakan anggaran dan 

3. Tepat waktu. lnformasi harus tersedia pada saat digunakan untuk 
tujuan yang dikehendaki. Penundaan yang signifikan dalam publikasi 
laporan dapat berdampak pada proses pengambilan keputusan atau 
untuk memantau perkembangan pelaksanaannya. Keterlambatan 
dalam pembuatan laporan sering terjadi selama periode pelaksanaan 
anggaran. 

2. Relevan. lnformasi harus disajikan sedemikian rupa untuk melayani 
kebutuhan pengguna. Selain manajemen internal, legislatif dan 
lembaga pengawas, media dan masyarakat sipil juga menggunakan 
informasi tersebut sebagai media advokasi anggaran, sekaligus 
berperan sebagai fungsi pengawas yang penting. Dalam rangka untuk 
memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda ini, pemerintah harus 
memberikan informasi dengan menggunakan berbagai klasifikasi 
(administrasi, ekonomi, fungsional, program, teritorial). 

1. Dapat diakses. lnformasi atas anggaran dan laporan anggaran secara 
berkala dalam bentuk cetak. Publikasi yang terbatasnya, wilayah 
distribusi dan adanya biaya untuk dokumen merupakan hambatan 
yang signifikan bagi tersedianya akses dokumen. Karenanya 
kebanvakan pengguna internet menuntut adanya data atau publikasi 
yang dapat didownload secara gratis. 

anggaran yang disediakan kepada publik memerlukan beberapa unsur 
sebagai berikut :23 
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Di sisi lain, parlemen selaku perwujudan representasi rakyat secara 
individu maupun institusi memiliki tanggungjawab moril dalam mewakili 
kepentingan rakyat. Dengan demikian keberadaan parlemen dalam 

Transparansi dalam pengelolaan informasi parlemen merupakan 
salah satu bentuk tanggung jawab parlemen kepada publik. Selain 
memberikan akses yang mudah bagi publik, peningkatan transparansi 
parlemen akan memperkuat kapasitas dan peran masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam proses keparlemenan, yang akan berdampak pada 
peningkatan akuntabilitas parlemen. Proses kebijakan yang ditetapkan 
oleh parlemen bersama pemerintah juga akan lebih berkualitas melalui 
peran kritis dari lembaga/institusi non parlemen dalam memanfaatkan 
dan mengadvokasi informasi-informasi yang tersedia. 

6. Dapat dimengerti. Keuangan publik adalah bidang teknis yang 
menggunakan jargon-jargon yang mungkin tidak akrab bagi audien 
yang dituju. Citizen Budget harus dibuat dalam bahasa yang 
sederhanauntuk membuat dokumen anggaran lebih mudah diakses , 
oleh para pembaca. Penyusunan Citizen Budget dianggap sebagai 
praktik yang baik. 

5. Handal. lnformasi yang disediakan dalam anggaran harus mewakili 
maksud dan keinginan pemerintah dan informasi yang disajikan dalam 
laporan harus mencerminkan kegiatan yang mendasarinya. 
Penyesuaian alokasi, laporan yang tidak lengkap dan kesalahan 
sistematis atas klasifikasi transaksi keuangan dapat mendistorsi 
gambaran keseluruhan keuangan publik. Pejabat publik biasanya 
diperlukan untuk mengesahkan kebenaran informasi yang terdapat 
dalam laporan. 

informasi keuangan yang berkaitan dengan output dan hasil harus 

dicapai. 



24Declaration on Parliament Openness, http:Uwww.openingparliament.org 

Parlemen harus memastikan bahwa informasinya dapat diakses secara 
luas oleh seluruh masyarakat dalam berbagai media, seperti media 
cetak dan elektronik, siaran langsung dan siaran tunda, serta 
streaming.Pembatasan akses langsung bagi masyarakat, karena 
terbatasnya ruang dan keamanan, harus secara jelas diatur dan 
dipublikasikan.Selain itu, informasi parlemen ini harus tersedia tanpa 
biaya dan dapat dimengerti oleh segala lapisan masyarakat. 

3. Kemudahan akses atas informasi parlemen. 

Parlemen harus mengambil kebijakan yang memastikan adanya 
publikasi atas informasi parlemen. lnformasi ini mencakup peran dan 
fungsi parlemen dan informasi lain terkait proses legislasi, termasuk 
naskah pengantar perundang-undangan dan perubahannya, jalannya 
voting, jadwal acara parlemen, rekaman pertemuan, dan laporan- 
laporan parlemen. 

2. Perlunya transparansi informasi. 7 
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pengawasannya. 

lnformasi parlemen pada dasarnya milik publik, karena publik 
merupakan sasaran kebijakan yang ditetapkan oleh parlemen.Untuk 
menumbuhkan budaya transparansi, parlemen harus berupaya 
mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan memastikan hak mereka 
dalam memperoleh informasi.lnformasi ini dapat dimanfaatkan 
sebagai perangkat yang efektif dalam memonitor peran parlemen, 
sekaligus memperkuat peran parlemen dalam menjalankan fungsi 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bertolak dari beberapa 

cakupan tugas parlemen sebagai berikut": 

1. Perlunya meningkatkan budaya keterbukaan/transparansi. 
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25 Guide to Transparency in Government Budget Reports: Why are Budget 
Reports Important, and What Should They Include?, International Budget 
Partnership, www.openbudgetindex.org 

Dalam pelaksanaan siklus anggaran, pemerintah menyampaikan 
usulan anggaran dan dokumen pendukung yang digunakan dalam proses 

j 

nasional dan 4. Pertanggungjawaban, yaitu ketika institusi audit 
parlemen memeriksa pertanggungjawaban anggaran 

1. Formulasi, yaitu ketika pemerintah menyusun rencana anggaran 
2. Penetapan, ketika parlemen melakukan diskusi, mengubah, dan 

menyetujui rencana anggaran 
3. Pelaksanaan, ketika pemerintah melaksanakan kebijakan anggaran, dan 

Pada dasarnya proses anggaran mencakup empat empat tahapan 
yaitu:25 

lnformasi parlemen harus diterbitkan secara online agar dapat 
digunakan oleh masyarakat.lnformasi ini juga harus memiliki tautan 
kepada informasi lainnya untuk memudahkan pencarian data 
pendukung, dan dapat diunggah untuk mendorong pengembangan 
teknologi baru. Situs parlemen harus memudahkan adanya 
komunikasi dengan masyarakat, bahkan untuk masyarakat yang 
memiliki keterbatasan internet melalui peran pihak ketiga yang akan 
menyebarkan informasi ini kepada masyarakat. 

4. Membangun komunikasi elektronik. 

Penerapan transparansi dan akuntabilitas di bidang anggaran 

berlangsung sepanjang siklus anggaran, yang umumnya lebih dari 
satu tahun. Transparansi anggaran tidak hanya diukur dari seberapa 

banyak dokumen anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk 

dapat diakses dan digunakan oleh berbagai elemen masyarakat, 

namun juga seberapa besar peran parlemen dalam menyediakan 

ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pembahasan 

anggaran. 
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Dalam siklus APBN, dokumen ini berbentuk Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang menjelaskan rencana 
pemerintah dalam meningkatkan pendapatan melalui pajak dan 
sumber lainnya, serta anggaran yang dialokasikan untuk program- 
program prioritas, selain untuk mentransformasikan kebijakan dalam 
bentuk kegiatan 

Proposal anggaran pemerintah harus transparan karena memuat: 
• Penerimaan, berapa banyak penerimaan pajak dan non pajak 
• Belanja, bagaimana pemerintah mendistibusikan sumberdaya 

kepada masyarakat 
• Utang, berapa banyak beban utang pemerintah saat ini dan di 

masa mendatang 

2. Executive Budget Proposal (Proposal Anggaran Pemerintah) 

1. Pre-Budget Statement (Dokumen Pra Anggaran). 

Dokumen ini sering disebut juga sebagai Naskah Strategi Fiskal, 
Dokumen Strategi Anggaran, atau Kerangka Anggaran, yaitu berisikan 
strategi anggaran pemerintah untuk anggaran mendatang. Dalam 
siklus anggaran di Indonesia, dokumen ini dikenal dengan Dokumen 
Rencana Kerja Pemerintah yang memuat Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 
dan Kerangka Ekonomi Makro untuk RAPBN tahun 
berikutnya.Dokumen ini disampaikan oleh pemerintah dalam siklus 
Pembicaraan Pendahuluan. 

pembahasan. Ketersediaan berbagai dokumen terkait ini sangat penting 

dalam meningkatkan peran masing-masing aktor yang terlibat, baik 

pemerintah, parlemen maupun masyarakat. Untuk mengoptimalkan peran 

masing-masing pihak, praktik internasional terbaik (best practice) 

merekomendasikan pemerintah untuk mempublikasikan delapan 
dokumen anggaran dalam siklus anggaran, yaitu: 
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Merupakan ringkasan APBN dalam format yang sederhana, non teknis, 

dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Penyusunan citizen budget 
ini perlu mencakup 5 hal yaitu: 

a. Pendahuluan, yang memuat tujuan pemerintah mempublikasikan 

ringkasan anggaran, deskripsi ringkas mengenai cakupan anggaran 

serta proses pembahasan anggaran. 

b. Gambaran Perekonomian dan Tujuan Pemerintah, memuat 

perkiraan makroekonomi dan asumsi dasar ekonomi makro yang 

melandasi penyusunan anggaran, sensitivitasnya terhadap 

berbagai perubahan asumsi ekonomi, strategi nasional dan tujuan 

kebijakan fiskal jangka menengah. 

c. Prospek Belanja dan Penerimaan Pemerintah, memuat total 

penerimaan, belanja dan keseimbangan fiskal jangka menengah, 

termasuk juga alokasi belanja dan sumber penerimaan, 

perbandingannya dengan anggaran tahun lalu, hutang 

pemerintah, risiko fiskal, dan kesinambungan kebijakan 

pemerintah. 

4. Citizen Budget (Anggaran untuk Masyarakat) 

Penetapan anggaran harus dipublikasikan karena berbentuk Undang- 

undang yang memuat informasi tentang kebijakan penerimaan, 

belanja dan pembiayaan anggaran, pagu anggaran untuk institusi 

pemerintah dalam melaksanakan program-program pemerintah, 

indicator-indikator non keuangan dan target kinerja pemerintah dan 

penetapan asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun anggaran yang 

bersangkutan. Dalam siklus APBN, dokumen ini dalam bentuk Nata 

Keuangan dan Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(UU APBN) sebagai lnstrumen yang sah dalam memberikan otoritas 

3. Enacted Budget (Penetapan Anggaran) 

I 

kepada eksekutif untuk meningkatkan pendapatan, pembelanjaan dan 

mengatur hutang. 
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Laporan semester menyajikan kinerja 6 bulan pelaksaan anggaran 
tahun berjalan. Di beberapa Negara, laporan ini harus diterbitkan tidak 
lebih 6 bulan setelah anggaran berjalan. Laporan ini harus memuat 
perkembangan menyeluruh atas pelaksanaan anggaran, termasuk 
perkiraan terkini dampak anggaran tahun berjalan. Di samping itu juga 
memuat tinjauan terhadap asumsi-asumsi ekonomi dan dampak 
perubahannya terhadap anggaran, serta memperkirakan kesesuaian 
strategi fiskal dalam konteks lingkungan ekonomi terkini.Dalam 
pelaksanaan APBN di Indonesia, pemerintah menyampaikan kinerja 
APBN dalam siklus Laporan Semester dan Prognosis 6 Bulan APBN 
tahun berjalan. 

6. Mid-Year Review (laporan Semester) 

Laporan ini dapat dipublikasikan secara bulanan atau 
triwulanan, dan memuat kinerja anggaran tahun berjalan 
(penerimaan dan belanja). Laporan ini menjadi sangat penting artinya 
bagi transparansi anggaran karena mendorong pemerintah membuat 
trend perkiraan penerimaan dan belanja yang dapat dimanfaatkan 
bagi pengambil keputusan, media dan publik jika rencana anggaran 
tidak berjalan lancar.Dalam siklus APBN, pemerintah telah 
mewajibkan seluruh Kementerian/Lembaga untuk membuat laporan 
triwulan realisasi penyerapan anggaran tahun berjalan. 

5. In-Year Report (Laporan Tahun Berjalan) 

d. Langkah-langkah terkini, memuat ringkasan kebijakan anggaran, 
memperkirakan dampak fiskal bagi ekonomi dan kelompok 
tertentu seperti masyarakat miskin, daerah tertinggal, dan 
perannya dalam mendukung tujuan kebijakan pemerintah. 

e. Perbaikan layanan, memuat ringkasan tentang langkah-langkah 
pemerintah untuk meningkatkan layanan publik, meningkatkan 
efisiensi dan atau efektifitas kegiatan pemerintah dan hasil yang 
diharapkan melalui indicator kinerja non keuangan. 
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Benchmarking transparansi anggaran dan akuntabilitas telah 
dilaksanakan oleh lnternasional Budget Partnership yang secara regular 
(dua tahun sekali) melakukan Open Budget Survey (OBS) di 100 negara di 
dunia. Survey keterbukaan Anggaran ini menilai apakah pemerintah pusat 

4.2. Benchmarking Penerapan Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas 

Laporan audit memuat informasi mengenai ketaatan 

pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan dalam 

pelaksanaan anggaran serta catatan informasi mengenai laporan 

keuangan terkait asset dan utang dan efisiensi serta efektifitas 

belanja pemerintah. Laporan audit ini merupakan unsur kritis 
dalam alur akuntabilitas karena setelah anggaran ditetapkan, 

parlemen dan masyarakat perlu diyakinkan apakah pemerintah 

telah melaksanakan kebijakan anggaran yang telah ditetapkan. 

Dalam siklus APBN, BPK menyampaikan Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) atas LKPP untuk menilai apakah eksekutif 

berusaha meningkatkan pendapatan dan menggunakan 
anggarannya sesuai wewenang. Kemudian, apakah anggaran 

pemerintah, pendapatan, dan pengeluarannya, sudah sesuai 
dengan situasi fiskal. 

8. Audit Report {Laporan Audit) 

7. Year-End Report (Laporan Akhir Tahun) 

Dokumen ini menyajikan realisasi pelaksanaan anggaran terhadap 

pagu awalnya yang mencakup kinerja keuangan pemerintah pusat. 

Laporan ini juga memuat total penerimaan dan belanja, keseimbangan 

anggaran dan pembiayaannya, neraca pemerintah termasuk asset dan 

hutang pemerintah. Dalam siklus Pertanggungjawaban APBN, 

Pemerintah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

(LKPP) yang memuat informasi realisasi pelaksanaan anggaran dengan 

anggaran yang ditetapkan. 
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Sumber: Open Budget Survey 2012 - Indonesia, IBP. 

Gambar 4. Kinerja Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Indonesia 

Partisipasi Indonesia dalam OBS sejak tahun 2006.Dari tahun ke 
tahun, posisi Indonesia mengalami peningkatan meskipun masih 
meninggalkan beberapa catatan yang harus diperbaiki di masa 
mendatang. Adapun kinerja Indonesia dalam OBS sejak tahun 2006 - 2012 
(4 kali survey) adalah sebagai berikut: 

Sejumlah 95 dari 125 pertanyaan dalam survey keterbukaan 

anggaran digunakan untuk menghitung skor secara objektif dan dibuat 

peringkat transparansinya dari setiap negara yang disurvey.Gabungan skor 

tersebut menghasilkan satu-satunya indeks keterbukaan anggaran (Open 

Budget Index/OBI) yang independen (skala 0 100) serta 
memperbandingkan keterbukaan anggaran antar negara. 

di setiap negara yang disurvey mempublikasikan delapan dokumen kunci 

anggaran untuk disediakan kepada publik serta menilai apakah dan 

informasi dalam dokumen sudah lengkap, tepat waktu, dan bermanfaat. 

Untuk menilai transparansi anggaran pada setiap negara, survey ini 

menggunakan kriteria internasional yang dikembangkan oleh organisasi 

multi pihak seperti International Monetary Fund (IMF), organisasi untuk 

pengembangan kerjasama dan pembangunan (OECD), serta Lembaga 

Audit International (INTOSA). 
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Beberapa hal yang menyebabkan lemahnya keterlibatan publik 
adalah 1) tidak adanya keterlibatan publik dalam menyusun anggaran 
untuk masyarakat (citizen budget) dalam fase perencanaan dan 
pelaksanaan anggaran; 2) kurangnya Kesempatan publik di legislatif untuk 
berpendapat selama dengar pendapat anggaran; 3) tidak adanya 
mekanisme yang dikembangkan oleh eksekutif untuk berpartisipasi selama 

Sumber: Open Budget Survey 2012 - Indonesia, International Budget 

Partnership. 

Kuar. skor rala·rala di alas 66 dan 100, Cukup. skor rata-rata antara 34 dan 66, Lemalt: skor rata-rata d1bawah 34. 

Negara Kekuatan Legislatif Kekuatan Lembaga Keterlibatan Publik 
Audit 

Kamboja Cukup Cukup Lemah 

Timor-Leste Cukup Kua! Lemah 

Indonesia Kuat Kuat Lemah 

Malaysia Cukup Kua! Lem ah 

Myanmar Lemah Lem ah Lemah 

Filipina Cukup Kua! Cukup 

Thailand Kuat Kua! Lemah 

Vietnam Kuat Kuat Lemah 

label 6. Kinerja Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas di ASEAN 

Posisi ini menempatkan Indonesia di posisi pertama di Asia 

Tenggara dan urutan ketiga di Asia dalam hal transparansi anggaran dan 

akuntabilitas. Peran parlemen dan lembaga audit dinilai kuat dalam 

mendukung transparansi anggaran dan akuntabilitas, namun porsi 

keterlibatan masih rendah/lemah. 

Skor Indonesia adalah 62 dari 100, lebih tinggi dari skor rata-rata 

yaitu 43 dari 100 negara yang disurvei serta tertinggi di wilayah Asia 

Tenggara. Skor Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah menyediakan 

kepada publik informasi penting pada anggaran pemerintah nasional dan 

aktivitas keuangannya selama tahun penganggaran.lni membuka ruang 

bagi masyarakat untuk menuntut akuntabilitas pemerintah dalam 

pengelolaan keuangan publik. 
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Untuk meningkatkan score penilaian transparansi anggaran dan 

akuntabilitas di masa mendatang, IBP juga merekomendasikan perlunya 

dibentuk unit kajian anggaran khusus di parlemen untuk membantu 

menganalisis anggaran. 

pelaksanaan anggaran; 4) tidak adanya tanggapan oleh eksekutif 

mengenai masukan yang diberikan oleh publik; S) lemahnya 

pengembangan mekanisme oleh BPK untuk partisipasi dalam agenda 

audit. 
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Menjadikan parlemen lebih terbuka akan mendorong aktivitas 
anggota parlemen menjadi lebih transparan dan akuntabel. lni merupakan 
langkah awal yang penting untuk menarik minat masyarakat terhadap 
proses politik dan memenangkan kepercayaan masyarakat terhadap 
lembaga perwakilan utama demokrasi. Langkah ini mungkin tidak 
memberikan cukup bukti, karena ketidakpercayaan terhadap parlemen 
bisa berasal dari banyak hal dan memiliki akar yang lebih dalam dan 
beragam. Namun demikian, bagaimanapun juga, transparansi dan 
akuntabilitas adalah dan tetap menjadi kebajikan utama dalam demokrasi 
perwakilan, dan dengan demikian harus ditanggapi secara serius. 

Parlemen sebagai sumber dari kekuatan politik, merupakan subyek 
dalam penerapan mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Karenanya, 
jika parlemen tidak memiliki kertertarikan dalam memanfaatkan 
mekanisme transparansi dan akuntabilitas di parlemen, maka diskusi 
tentang keterbukaan dan akuntabilitas Parlemen hanya merupakan 
wacana belaka. ltulah sebabnya diperlukan adanya unsur kepentingan dan 
partisipasi publik, untuk mendorong penerapan transparansi dan 
akuntabilitas dalam parlemen. 

Pembahasan keterbukaan parlernen dan transparansi harus 
mempertimbangkan adanya kerugian relatif atas otoritas parlemen dalam 
demokrasi perwakilan saat ini. Bahkan dalam rezim parlemen yang kuat, 
telah terjadi pergeseran kekuasaan dari legislatif ke eksekutif. Bahkan 
dalam paradigmatik model lnggris (Westminster), kuatnya dominasi 
eksekutif terhadap parlemen, telah mengubah legislatif menjadi "stempel" 
bagi eksekutif. 

Transparansi dan akuntabilitas bukanlah tujuan akhir bagi 
pemerintahan tapi lebih sebagai perangkat untuk mencapai pemerintah 
yang lebih akuntabel, efektif dan efisien, sekaligus untuk meningkatkan 
kualitas demokrasi. 

PENUTUP 
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