


LA PO RAN 
SEKRETARIATJENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBUK INDONESIA 

TAHUN SIDANG 2005 - 2006 

Laporan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2005-2006 meliputi 

kegiatan Sekretariat Jenderal DPR-RI dari tanggal 16 

Agustus 2005 sampai dengan 15 Agustus 2006, dalam 

rangka pelayanan kepada Dewan baik secara teknis, 

administratif, maupun keahlian. 

Sebagai unsur penunjang kepada Dewan, Sekretariat 

Jenderal DPR-RI dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung 

jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
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Indonesia dan secara periodik melaporkan pelaksanaan 

tugasnya. 

Laporan sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi 

dalam pengambilan keputusan serta penyempurnaan 

organisasi ke arah yang lebih baik, dan laporan juga 

merupakan salah satu alat pengendalian kinerja organisasi 

dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. 

Tahun Sidang 2005-2006 berlangsung selama satu 

tahun penuh yang terbagi dalam 4 masa persidangan. 

Selama tahun sidang 2005-2006 telah banyak kegiatan 

yang dilakukan Sekretariat Jenderal dalam memberikan 

dukungan kepada Dewan terutama dalam rangka 

melanjutkan proses Reformasi yang terus bergulir. 

Laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan 

pasal 219 huruf g Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, dimana Sekretariat Jenderal 

melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama 

Tahun Sidang yang lalu kepada Pimpinan DPR-RI. 
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Tahun Sidang 2005-2006 memiliki nuansa menarik 

yang mendapat perhatian yang sangat luas baik dari dalam 

negeri maupun luar negeri. Berbagai peristiwa 

kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang bersifat 

historis dan monumental telah terjadi pada tahun sidang 

2005-2006. 

Hal yang cukup menarik juga antara lain adanya 

perhatian dari Komisi Dewan sesuai dengan bidang 

tugasnya yaitu Komisi II DPR RI mengadakan Rapat Dengar 

Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal DPR RI beserta 

jajarannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan 

aparatur, pasca perubahan struktur organisasi Sekretariat 

Jenderal DPR RI. 

Dalam upaya melanjutkan komitmen Dewan untuk 

meningkatkan · peran dan fungsinya sebagai lembaga 

perwakilan rakyat yang memperjuangkan amanat dan 

harapan masyarakat, Dewan telah membentuk Tim Kajian 

Peningkatan Kinerja Dewan, yang hasilnya dapat dijadikan 

rekomendasi bagi peningkatan kinerja Dewan ke depan. 
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Dalam rangka mengantisipasi tuntutan dan harapan 

masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat yang makin 

meningkat, Sekretariat Jenderal telah berupaya 

mengoptimalkan perannya dalam memberikan bantuan 

kepada Dewan baik dalam rapat-rapat alat kelengkapan, 

pengiriman tim kunjungan kerja, pengiriman delegasi ke 

berbagai forum Internasional, penerimaan dan penyaluran 

Delegasi masyarakat, penanganan surat-surat pengaduan 

maupun penyediaan data dan informasi, penyediaan 

bantuan keahlian, serta penyediaan sarana dan prasarana 

untuk menunjang tugas-tugas Dewan. Kegiatan yang telah 

dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI dalam 

menunjang pelaksanaan tugas-tugas Dewan secara garis 

besar meliputi beberapa bidang yang berkaitan dengan 

tugas dan fungsi yang melekat pada Dewan. 

Bidang perundang-undangan adalah merupakan salah 

satu fungsi utama Dewan di bidang Legislasi. Dalam kaitan 

fungsi pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal 

telah memberikan bantuan kepada Dewan dalam rangka 
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pembahasan berbagai RUU. Untuk memperkuat dukungan 

terhadap tugas Dewan di bidang legislasi, Sekretariat 

Jenderal telah membentuk sebuah supporting system unit 

yang khusus melakukan kegiatan di bidang penyusunan 

Rancangan Undang-undang usul inisiatif Dewan, demikian 

juga Sekretariat Jenderal telah membentuk jabatan 

fungsional perancang yang mempunyai tugas memberi 

bantuan teknis dan keahlian di bidang perancangan 

undang-undang, selain itu juga ikut sebagai pendamping 

dalam pembahasan berbagai Rancangan Undang-undang. 

Dalam rangka pembahasan Rancangan Undang- 

undang, Sekretariat Jenderal DPR RI telah memberikan 

dukungan ke berbagai alat kelengkapan Dewan untuk 

melakukan pembahasan antara Dewan dengan Pemerintah. 

Masa Persidangan I, Dewan telah melakukan pembahasan 

terhadap 42 RUU, sekaligus juga rnembahas Peraturan Tata 

Tertib DPR. Dari jumlah tersebut, tercatat 19 RUU diajukan 

oleh Pemerintah dan 23 RUU berasal dari usul inisiatif 

Dewan. Dari 42 jumlah yang dibahas, 10 RUU telah 
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disetujui menjadi undang-undang. Sedangkan pada masa 

Persidangan II Dewan bersarna pemerintah telah 

menyetujui 2 RUU untuk disahkan menjadi undang-undang, 

yaitu RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2006 dan RUU tentang Guru dan 

Dasen. 

Pada Persidangan III, Dewan bersama dengan 

Pemerintah melanjutkan pembahasan 28 RUU, dimana 22 

RUU berasal dari Pemerintah dan 6 RUU usul inisiatif 

Dewan. Dari 28 jumlah yang dibahas, 8 Rancangan 

Undang-undang telah disetujui untuk disahkan menjadi 

Undang-undang. 

Persidangan IV, Dewan telah melakukan pembahasan 

29 RUU yang terdiri dari 23 RUU berasal dari Pemerintah, 

dan 6 berasal dari DPR. Dari 29 RUU yang dibahas tersebut, 

disetujui 5 RUU untuk disahkan menjadi Undang-undang 

(RUU tentang Sistem Resi Gudang, RUU tentang Penetapan 

Perpu Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu 
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Anggota DPR, DPD, dan DPRD, RUU tentang Pemerintahan 

Aceh, RUU tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 

dan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban). Dengan 

demikian, dari 29 RUU yang menjadi prioritas Dewan, 

sampai saat ini masih terdapat sekitar 24 (dua puluh 

empat) RUU yang masih dalam tahap pembahasan Dewan 

bersama dengan Pemerintah. 

Sekretariat Jenderal dalam rangka memberikan 

dukungan terhadap pengajuan Rancangan Undang-undang 

usul inisiatif Dewan, dilakukan melalui berbagai kegiatan 

penelitian dan pengkajian, kunjungan ke daerah, 

mengadakan seminar-seminar, melakukan kerjasama 

dengan berbagai perguruan tinggi/universitas, serta 

penelitian dan kajian dalam rangka penyusunan draft RUU 

dan naskah akademik. Dukungan keahlian pada fungsi 

legislasi disiapkan sejak perencanaan sampai pada tugas 

Dewan memberikan keterangan ketika ada permohonan 

untuk melakukan Judida/ review. Sekretariat Jenderal DPR 

RI membentuk Tim Asistensi sesuai dengan kebutuhan 
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Dewan untuk rnelakukan perancangan RUU, pendamping 

pernbahasan RUU dengan pernerintah, serta rnenyiapkan 

jawaban atau keterangan di sidang Mahkarnah Konstitusi. 

Terhadap proses pernbahasan RUU-RUU rnelalui 

Kornisi-Kornisi, rnaupun oleh Panitia Khusus (Pansus), 

Sekretariat Jenderal juga telah rnernberikan dukungan rnulai 

dari penyiapan rapat-rapat, penyiapan data dan inforrnasi, 

penyediaan bantuan tenaga ahli, penyusunan konsep 

kesirnpulan dan notulensi rapat, penggandaan dan 

pendistribusian hasil-hasil rapat sarnpai dengan rnelakukan 

sosialisasi terhadap RUU yang akan dibahas. 

Dalarn rangka meningkatkan dukungan kepada 

Dewan di bidang legislasi, Sekretariat Jenderal DPR RI telah 

melakukan penelitian dan 

Undang-undang Nomor 

kajian antara lain mengenai 

10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU tentang 

Pengesahan International Covenant on Civil and Political 

Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan 

politik) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak 
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Ekonomi, Sosial dan Budaya, Undang-undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang 

Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak, Perubahan Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol, RUU tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. Disamping itu Sekretariat 

Jenderal DPR RI telah mempersiapkan pembuatan Naskah 

Akademik dan Draft awal RUU tentang Organisasi 

Kemasyarakatan, RUU tentang Illegal Logging, RUU tentang 

Lembaga Kepresidenan, RUU tentang Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan dan Perubahan Undang-undang Nomor 9 Tahun 

1990 tentang Pariwisata, RUU tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. 
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Selain itu Sekretariat Jenderal DPR RI juga telah 

memfasilitasi kegiatan pemantauan pelaksanaan Undang- 

undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Propinsi Banten. Kegiatan pemantauan ini antara lain 

melalui pengumpulan data dan informasi terhadap 

perkembangan pelaksanaan pemerintahan di daerah, yang 

hasilnya untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi komisi 

terkait dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. 

Di bidang hukum, Sekretariat Jenderal DPR RI dalam 

tahun sidang ini telah memberikan koreksian atas 605 

berkas terdiri dari atas Surat Keputusan DPR RI dan 

Keputusan Sekjen DPR RI, MOU, Surat Edaran, serta 

Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang disampaikan oleh 

beberapa unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR 

RI. Selain itu juga Sekretariat Jenderal DPR RI telah 

menangani dan menghadiri persidangan pengujian Undang- 

undang di Mahkamah Konstitusi sebanyak 27 perkara. 
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Dalam rangka memfasilitasi kegiatan Dewan dalam 

melaksanakan fungsi anggaran, Sekretariat Jenderal telah 

memberikan bantuan administratif terhadap penyediaan 

dana yang diperlukan oleh Dewan untuk memperlancar 

tugas-tugas yang dilakukan oleh DPR. Sekretariat Jenderal 

juga melakukan koordinasi secara intensif antar unit kerja 

Sekretariat Jenderal DPR RI, termasuk Sekretariat BURT, 

Sekretariat Panitia Anggaran, dan instansi-instansi terkait 

untuk pembahasan dan penyempurnaan rancangan 

anggaran Dewan dan Sekretariat Jenderal. 

Dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI pada fungsi 

penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) membutuhkan kualifikasi tersendiri, yaitu keahlian di 

bidang ekonomi, khususnya yang memahami masalah 

struktur dan substansi APBN. Dukungan keahlian pada 

fungsi penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) dilakukan melalui kegiatan penelitian, pengkajian 

dan analisis independen, studi banding mengenai 

penanganan APBN, pengumpulan data dan informasi guna 
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mendapatkan masukan dalam pembahasan APBN, serta 

kegiatan pemantauan penggunaan dana perimbangan 

keuangan antara pusat dan daerah, pengumpulan data dan 

informasi dalarn bentuk data base BUMN dan data base 

APBN. Dukungan ini diarahkan untuk mernberikan dan 

membuka akses informasi yang seluas-luasnya bagi DPR 

dan Anggota Dewan termasuk mengedepankan beberapa 

isu strategis seperti masalah pendidikan, kesehatan, 

infrastruktur, jender, penanganan masalah bencana, 

masalah pembangunan daerah dan wilayah tertinggal. 

Dalam mengoptimalkan dukungan Sekretariat 

Jenderal DPR RI di bidang Anggaran di masa mendatang, 

sedang disusun pola prosedur kerja untuk memudahkan 

dalam berkoordinasi dengan unit kerja lain atau komisi yang 

terkait dalam rapat-rapat pembahasan APBN. 

Sekretariat Jenderat juga telah membantu Dewan 

dalam metaksanakan tugasnya di bidang fungsi 

pengawasan baik melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar 

Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum dan berbagai 
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pertemuan konsultasi. Disamping itu Sekretariat Jenderal 

juga membantu kegiatan Dewan dengan mengikuti Tim 

kunjungan kerja komisi ke beberapa propinsi dan membuat 

laporan yang akan dibahas dengan Departemen/Instansi 

terkait. 
Selama satu tahun masa sidang, Sekretariat Jenderal 

telah memberikan bantuan kepada Dewan dalam fungsi 

pengawasan dengan mempersiapkan dan mengikuti Rapat 

Kerja sebanyak 187 kali dengan para Menteri sebagai mitra 

kerja/counterpart, Rapat Dengar Pendapat sebanyak 288 

kali, dan Rapat Dengar Pendapat Umum sebanyak 112 kali. 

Selain itu Sekretariat Jenderal DPR RI juga telah 

memberikan bantuan dalam rangka pelaksanaan kunjungan 

kerja Dewan sebanyak 96 kali ke berbagai Propinsi yang 

terbagi dalam 144 Tim kunjungan kerja Komisi. Disamping 

dukungan teknis, administratif, dan penyediaan dana, 

Sekretariat Jenderal juga telah memberikan dukungan staf 

untuk ikut serta dalam kunjungan kerja agar dapat 
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memperlancar tugas-tugas Dewan termasuk penyusunan 

konsep laporan kunjungan kerja Dewan. 

Untuk memberikan dukungan kepada Dewan balk 

secara teknis, administratif maupun bantuan keahlian, 

Sekretariat Jenderal melalui Pusat Pengkajian, Pengolahan 

Data dan Informasi (P3DI) sebagai suatu unsur penunjang 

kepada Dewan secara rutin mengadakan berbagai seminar, 

dan melayani permintaan berbagai analisa baik bidang 

politik dalam negeri, Ekonomi, hukum, dan kesejahteraan 

sosial, serta hubungan internasional. 

Pada masa persidangan I, Pusat Pengkajian, 

Pengolahan data dan Informasi (P3DI) menyelenggarakan 

seminar atas permintaan Fraksi Keadilan Sejahtera tentang 

RUU Guru dan Dosen. Di samping itu melayani permintaan 

analisa bidang politik dalam negeri sebanyak 9 kali, bidang 

ekonomi sebanyak 2 kali, bidang hukum sebanyak 3 kali, 

bidang kesejahteraan sosial 3 kali, dan bidang hubungan 

internasional sebanyak 12 kali. 
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Pada masa persidangan II, Pusat Pengkajian, 
Pengolahan data dan Informasi (P3DI) telah 

menyelenggarakan sosialisasi penerapan infasing, dan 

seminar tehnis pelaksanaan penghitungan infasing, serta 

seminar tentang TKI sebagai masalah dalam hubungan Rl- 

Malaysia. Di samping itu melayani permintaan analisa , 
bidang Politik Dalam Negeri sebanyak 8 kali, bidang 

ekonomi 1 kali, bidang hukum 5 kali, bidang kesejahteraan 
sosial 7 kali, dan hubungan internasional sebanyak 3 kali. 

Pada masa persidangan III, Pusat Pengkajian, 

Pengolahan data dan Informasi (P3DI) telah 

menyelenggarakan seminar sebanyak 8 kali, dan diskusi 

intern sebanyak 3 kali, membahas masalah jabatan 

fungsional analisis dan perumusan kebijakan parlemen 

sebanyak 2 kall, dan diskusi tentang Penerapan Akreditasi 

Majalah Jurnal Karya Ilmiah sebanyak 1 kali. Di samping 

juga melayani permintaan analisa bidang Politik Dalam 
Negeri sebanyak 7 kali, bidang ekonomi sebanyak 1 kali, 
bidang hukum sebanyak 9 kali, dan bidang kesejahteraan 
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sosial sebanyak 4 kali, serta bidang hubungan internasional 

sebanyak 5 kali. 

Pada masa 

Pengolahan data 

persidangan IV, Pusat Pengkajian, 

dan Informasi (P3DI) telah 

menyelenggarakan seminar sebanyak 5 kali, dan 1 kali 

diskusi tentang "Mekanisme Sistem Penggantian Pimpinan 

Lembaga 1inggi Negara". Di samping juga melayani 

permintaan analisa bidang Politik Dalam Negeri sebanyak 9 

kali, bidang ekonomi sebanyak 2 kali, bidang hukum 

sebanyak 6 kali, dan bidang kesejahteraan sosial sebanyak 

6 kali. 

Untuk meningkatkan bantuan kepada Anggota Dewan 

dalam memperoleh informasi, maka Sekretariat Jenderal 

telah menyediakan 47.500 judul buku serta referensi dari 

berbagai disiplin ilmu yang bisa diperoleh melalui 

Perpustakaan. 

Sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat yang bertugas 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, 

Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima pengaduan 

16 



masyarakat baik berupa surat maupun delegasi masyarakat 

yang datang langsung untuk menyampaikan permasalahan 

kepada Dewan. 

Pada tahun sidang ini Dewan telah menerima 

berbagai surat pengaduan masyarakat baik yang langsung 

ditujukan kepada pimpinan Dewan maupun berupa 

tembusan dan kepada Komisi, maupun Fraksi. Dalam 

penanganan surat-surat pengaduan masyarakat, Sekretariat 

Jenderal telah melakukan kajian dan analisis sesuai dengan 

permasalahannya yang selanjutnya disampaikan kepada 

Pimpinan Dewan untuk dikirimkan kepada instansi/pihak 

terkait untuk ditindaklanjuti. 

Surat Pengaduan masyarakat yang diterima 

Sekretariat Jenderal, pada Masa Persidangan I sebanyak 

985 surat pengaduan, terdiri dari surat kepada Pimpinan 

DPR RI sebanyak 294 surat dan surat tembusan sebanyak 

691 surat. Masa Persidangan II sebanyak 586 surat, terdiri 

dari surat kepada Pimpinan DPR RI sebanyak 129 surat dan 

surat tembusan sebanyak 457 surat. Masa Persidangan III 
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sebanyak 1322 surat, terdiri dari surat kepada Pimpinan 

DPR RI sebanyak 458 surat dan surat tembusan sebanyak 

864 surat. Masa Persidangan IV sebanyak 1175 surat, 

terdiri dari surat kepada Pimpinan DPR RI sebanyak 314 

surat, dan surat tembusan sebanyak 861 surat. 

Jumlah keseluruhan surat pengaduan masyarakat 

yang sudah dianalisis Masa Persidangan I sebanyak 210 

surat pengaduan dan difile/diarsipkan sebanyak 48 surat, 

serta surat tindaklanjut yang ditujukan ke berbagai instansi 

baik pusat maupun daerah, sebanyak 242 surat. Masa 

Persidangan II sebanyak 109 surat pengaduan dan 

difile/diarsipkan sebanyak 29 surat, dan surat tindaklanjut 

yang ditujukan ke berbagai instansi baik pusat maupun 

daerah sebanyak 48 surat. Masa Persidangan III sebanyak 

136 surat dan file/diarsipkan sebanyak 7 surat, dan surat 

tindaklanjut yang ditujukan ke berbagai instansi baik pusat 

maupun daerah sebanyak 82 surat. Sedangkan pada Masa 

Persidangan N sebanyak 199 surat dan file/diarsipkan 

sebanyak 16 surat, dan surat tindaklanjut yang ditujukan ke 
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berbagai instansi baik pusat maupun daerah sebanyak 63 

surat, serta surat yang ditujukan kepada Alat Kelengkapan 

DPR RI/Fraksi-Fraksi DPR RI sebanyak 40 surat. 

Di samping melalui surat, masyarakat juga 

mengadukan permasalahannya ke DPR secara langsung 

melalui beberapa delegasi. Pada Masa Persidangan I 

Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyalurkan delegasi 

masyarakat sebanyak 95 delegasi dengan jumlah orang 

sebanyak 2.485 orang, dan Masa Persidangan II telah 

menyalurkan sebanyak 95 delegasi dengan jumlah 2.970 

orang, dan pada Masa Persidangan III telah menyalurkan 

sebanyak 86 delegasi dengan jumlah 7.375 orang, serta 

pada Masa Persidangan IV telah menyalurkan sebanyak 24 

delegasi dengan jumlah 1.363 orang .. Delegasi masyarakat 

yang langsung menyampaikan permasalahannya kepada 

Dewan dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok. 

Kelompok pelajar, mahasiswa, kelompok akademisi, 

kelompok profesi, kelompok pekerja/buruh, kelompok 
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pedagang, kelompok wisata/ijin foto, kelompok ormas dan 

kelompok LSM-LSM lainnya. 

DPR RI sebagai Sub Sistem dalam Sistem Politik 

Nasional diharapkan ikut terlibat dalam pengambilan 

keputusan mengenai issue-issue internasional. Keterlibatan 

parlemen/DPR dalam kegiatan luar negeri terutama dalam 

konperensi-konperensi internasional, baik dalam lingkungan 

parlemen maupun di luar parlemen. Melalui Badan 

Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai salah satu alat 

kelengkapan DPR. 

Pengiriman delegasi tersebut dimaksudkan dalam 

rangka turut serta membantu pemerintah dalam 

menyelesaikan berbagai persoalan internasional yang 

berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai politik 

luar negeri. Hal tersebut dikarenakan jarak antara issue- 

issue dalam negeri dan issue-issue internasional sudah 

demikian berkembang pesat dan cepat dalam era 

globalisasi yang cenderung adanya saling ketergantungan 

antara negara-negara di dunia. 
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Dalam kaitan itu Sekretariat Jenderal DPR RI telah 

memberikan bantuan dalam rangka menunjang hubungan 
luar negeri di tingkat parlemen, baik internasional, regional 

maupun bilateral. Sekretariat Jenderal DPR RI juga telah 

memfasilitasi baik dalam hal penyediaan anggaran maupun 

penyelesaian administrasinya serta pelaksanaan teknis 

dalam penyelenggaraan berbagai pertemuan dan 

kunjungan, sampai kepada membantu delegasi dalam 

penyusunan dan pembuatan laporan hasil pertemuan. 

Kegiatan pada Organisasi Parlemen Internasional, 

Sekretariat Jenderal DPR RI telah memfasilitasi baik 

pelayanan teknis, administratif dan substantif, kepada 

Delegasi DPR RI antara lain ke Assembly ke-113 IPU 

tanggal 17-19 Oktober 2005 di Jenewa; Delegasi DPR RI ke 

•'ff" Annual Conference of the Parliamentary Network on the 

World Bank (PNoWB)" yang berlangsung tanggal 21-23 

Oktober 2005 di Helsinki Finlandia; Delegasi DPR RI ke SMU 

PBB ke-60 tanggal 31 Oktober-1 November 2005 di New 

York, Amerika Serikat; Menghadiri Sidang Umum ke-6 
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Association of Asian Parliaments for Peace (MPP) bulan 
---- Nopember 2005 di Thailand; dan Konperensi the E/1' General 

Assembly of the Asian Forum of Parliamentarians on 

Population and Development (AFPPD) yang diadakan di 

Jakarta dari tanggal 12-13 Nopember 2005, sehingga telah 

berjalan dengan lancar. 

Masih dalam kaitan organisasi parlemen internasional 

Sekretariat Jenderal DPR RI juga telah memfasilitasi 

Delegasi DPR RI ke Hongkong Session of the Parliamentary 

Conference on the WTO yang berlangsung pada tanggal 12 

dan 15 Desember 2005 di Hongkong, Republik Rakyat 

China; Delegasi DPR RI ke Seminar Regional "Developing a 

Protective Framework for Children: the Role of Parliaments" 

tanggal 15-17 Pebruari 2006 di Hanoi, Vietnam; Delegasi 

DPR RI ke Konperensi ke-4 dan Sidang Council ke-8 

Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) di 

Istambul, Turki tanggal 10-13 April 2006, serta The Fourth 

International Conference of Support for Palestine di 

Teheran, Iran tanggal 14-16 April 2006; Delegasi DPR RI ke 
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Assembly ke-114 Inter-Parliamentary Union (!PU) di Nairobi, 

Kenya tanggal 7-12 Mei 2006. 

Kegiatan pada Organisasi Parlemen Regional, 

Sekretariat Jenderal DPR RI telah memfasilitasi baik 

pemberian data, laporan hasil pertemuan delegasi, 

kelengkapan materi maupun teknis perjalanan kepada 

Delegasi DPR RI ke berbagai pertemuan atau forum antara 

lain Executive Council Meeting of Association of Asian 

Parliamentarians for Peace (MPP) tanggal 22-23 Agustus di 

Islamabad-Pakistan; Forum for East Asia-Latin America 

Cooperation (FEALAC) young Parliamentarians Forum (YPF) 

tanggal 22-24 Agustus 2005 di Singapura; SIUM ke-26 

ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AJPO) tanggal 18- 

23 September 2005 di Vientiane-Laos; Sidang Umum ke-6 

Association ofAsian Parliaments for Peace (MPP) tanggal 

19-24 Nopember 2005 di Pattaya-Thailand; The Jz:t' 
General Assembly of Asia Pacific Parliamentarians' 

Conference on Environment and Development (APPCED) 

tanggal 18-21 April 2006 di Whistler-Kanada; 
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Sebagai tuan rumah penyelenggaraan 

Tahunan APPF - ke 14 tanggal 15-20 Januari 

Sidang 

2006 di 

Jakarta, sehingga telah berlangsung dengan sukses dan 

lancar; Pertemuan ke-4 Asia-Europe Parliamentary 

Partnership (ASEP IV) tanggal 4-5 Mei 2006 di Helsinki- 

Finlandia, dimana asilnya menjadi dasar aturan bagi 

pertemuan berikutnya tanggal 10-11 September 2006 di 

Helsinki. 

Sebagai anggota organisasi antar parlemen negara- 

negara anggota ASEAN (AIPO) Sekretariat Jenderal 

memfasilitasi terselenggaranya Pertemuan pertama ASEAN 

Inter-Parliamentary Organization (AIPO) ad-Hoc Committee 

on the Transformation of AJPO into a more effective and 

closely integrated institution yang diselenggarakan tanggal 

22-26 Maret 2006 di Jimbaran-Bali, sehingga telah 

berlangsung dengan sukses dan lancar; Pertemuan ''AIPO 

Meeting on Legal Cooperation to Combat Trafficking in 

Women and Minors"yang berlangsung tanggal 2-5 Juli 2006 

di Ho Chi Minh City, Vietnam. Dalam forum regional DPR RI 
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kembali menjadi tuan rumah Ad Hoc Committee yang ke-2 

di Jakarta tanggal 26-30 Juli 2006 dalam rangka 

meningkatkan peran ASEAN Inter-Parliamentary 

Organization (A/PO) menjadi organisasi antar parlemen di 

kawasan ASEAN agar lebih efektif dan menjadi institusi 

yang integrated, pertemuan ini merupakan tindak lanjut 

pertemuan pertama tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 

2006 di Jakarta, dimana hasilnya akan disampaikan pada 

Sidang Umum ke-27 AIPO di Cebu City, Filipina. Sekretariat 

Jenderal DPR RI menyiapkan bahan-bahan bagi delegasi 

DPR RI ke seminar regional dengan tema ''Security Sector 

Reform in the National and Regional Contexts" yang akan 

dilaksanakan tanggal 1 - 2 September 2006 di Phuket, 

Thailand. 

Kegiatari pada Organisasi Parlemen 

dilakukan terutama dalam rangka membangun 

Bilateral, 

hubungan 

kerjasama bilateral antar parlemen dengan sejumlah negara 

sahabat. Sekretariat Jenderal DPR RI telah memfasilitasi 

Delegasi DPR RI ke parlemen Jerman, Cina, Arab, Suriah, 
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dan Chili, dimana delegasi Indonesia berhasil membangun 

kesepakatan dan saling pengertian antara Indonesia dengan 

negara sahabat, menyerap pelajaran-pelajaran dari 

pengalaman negara sahabat yang bermanfaat bagi proses 

pembangunan di tanah air. 

Sekretariat Jenderal DPR RI juga telah mengatur 

penerimaan kunjungan tamu-tamu dari parlemen luar 

negeri, serta berbagai tamu diplomatik dari para Duta Besar 

Negara Sahabat yang akan bertemu dengan Pimpinan DPR, 

Pimpinan Komisi, dan Pimpinan BKSAP, disamping juga 

membuat terjemahan baik lisan maupun tertulis. 

Sebagai salah satu upaya sosialisasi dan 

pendidikan politik kepada masyarakat, Sekretariat Jenderal 

telah berupaya mengintensifkan berbagai liputan berita, 

baik bekerjasama dengan media cetak maupun elektronik, 

sehingga masyarakat secara langsung bisa mengetahui 

berbagai aktivitas Dewan baik yang ada di dalam Gedung 

maupun kegiatan yang dilakukan di luar Gedung DPR. 

Disamping itu Sekretariat Jenderal telah pula menerbitkan 
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Majalah Parlementaria dan Buletin secara berkala, meng- 

update berita ke internet, juga memfasilitasi kegiatan yang 

ada di Press Room dalam acara "Dialektika Demokrasi", 

sebagai suatu media untuk menyebarluaskan kegiatan 

Dewan kepada masyarakat. Sekretariat Jenderal juga telah 

menjalin kerjasama dengan International Foundation for 

Election System {IFES) dalam program penyiaran radio, 

Indonesia Baru untuk membantu melakukan penerangan 

kepada masyarakat luas tentang berbagai kegiatan Dewan. 

Kegiatan Dewan nampaknya menarik minat 

masyarakat, hal ini terlihat dari semakin banyaknya animo 

masyarakat yang mengunjungi Gedung DPR untuk 

mengetahui lebih dekat baik dari kalangan pelajar, 

mahasiswa maupun masyarakat umum yang datang secara 

langsung ke DPR dalam rangka study tour, karyawisata 
maupun melakukan riset. 

Dalam masa persidangan I Tahun sidang 2005/2006 

Sekretariat Jenderal telah memberikan rekomendasi kepada 
mahasiswa yang ingin melakukan riset sebanyak 2 kali, 
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melayani mahasiswa dan pelajar yang melakukan study tour 

sebanyak 57 kali serta kelompok masyarakat yang 

melakukan wisata sebanyak 2 kali. 

Pada masa persidangan II Sekretariat Jenderal telah 

memberikan rekomendasi kepada mahasiswa yang ingin 

melakukan riset sebanyak 5 kali, melayani mahasiswa dan 

pelajar yang melakukan study tour sebanyak 19 kali serta 

kelompok masyarakat yang melakukan wisata sebanyak 1 

kali. 

Pada masa persidangan III Sekretariat Jenderal telah 

memberikan rekomendasi kepada mahasiswa yang ingin 

melakukan riset sebanyak 43 kali, pelayanan kepada 

mahasiswa dan pelajar yang ingin melakukan study tour 

sebanyak 34 kali serta kelompok masyarakat yang 

melakukan wisata sebanyak 4 kali. Pada persidangan IV 

Sekretariat Jenderal telah memberikan rekomendasi kepada 

mahasiswa yang ingin melakukan riset sebanyak 34 kali, 

pelayanan kepada mahasiswa dan pelajar yang ingin 
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melakukan study tour sebanyak 45 kali serta kelompok 

masyarakat yang melakukan wisata sebanyak 2 kali. 

Sebagaimana bunyi Pasal 38 UU Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara bahwa penyusunan 

rancangan anggaran mulai tahun anggaran 2005, sudah 

harus menggunakan format baru. Jika sebelumnya 

menggunakan sistem dual budgeting, dimana anggaran 

belanja negara dipisahkan antara Anggaran Rutin dan 

Anggaran Pembangunan (RDUK/RDUP), maka sesuai 

dengan UU Keuangan Negara menggunakan sistem unified 

budget, dimana tidak ada pemisahan lagi antara 

pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, 

sehingga klasifikasinyapun akan berbeda dari sebelumnya. 

Sehingga apabila ditelaah lebih lanjut terdapat empat 

perubahan mendasar dari karakteristik APBN dengan UU 

Keuangan Negara yaitu: 

- Rencana anggaran mencakup prakiraan tahun berikutnya; 

- Anggaran diklasifikasikan menurut fungsi dan sub fungsi; 
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- Sistem anggaran yang terpadu; 

- Penyusunan anggaran berbasis klnerja, 

Dalam hal ini Sekretariat Jenderal juga telah 

melakukan koordinasi secara intensif antar unit kerja 

Sekretariat Jenderal DPR RI dan dengan instansi-instansi 

terkait dan telah dikoordinasikan dengan BURT serta Panitia 

Anggaran untuk pembahasan dan penyempurnaan 

rancangan anggaran Dewan dan Sekretariat Jenderal. 

Melalui Biro Perencanaan dan Pengawasan serta Biro 

Keuangan, Panitia Anggaran dan BURT secara terkoordinasi 

terus berupaya untuk dapat meningkatkan anggaran Dewan 

dan Sekretariat Jenderal agar dapat menunjang tugas-tugas 

Dewan dan tugas-tugas Sekretariat Jenderal. 

Sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas-tugas 

Dewan, Sekretariat Jenderal telah menyediakan sarana dan 

prasarana untuk memperlancar tugas-tugas Dewan baik 

berupa Software maupun Hardware. Penyediaan sarana dan 

prasarana ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan 

lingkungan strategis dimana Dewan dituntut agar dapat 
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lebih meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat. 

Penyediaan sarana dan prasarana ini difokuskan dalam 

pemenuhan peralatan kantor untuk memperlancar tugas- 

tugas teknis dan administratif serta pemenuhan fasilitas 

Rumah Jabatan terutama bertambahnya jumlah anggota 

legislatif sebanyak 550 yang sebelumnya hanya 500 

Anggota. Semuanya dilakukan agar Dewan dapat 

berkonsentrasi secara penuh dalam menjalankan tugas- 

tugasnya tanpa ada hambatan teknis yang akan 

mengganggu kinerja Dewan, termasuk dalam hal ini adalah 

peningkatan mutu pelayanan di bidang kesehatan. 

Sekretariat Jenderal telah berusaha untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah 

dokter dan paramedis beserta peralatan yang diperlukan. 

Pelayanan Dokter dan Paramedis tidak hanya di Unit Yankes 

di Gedung DPR tetapi juga ada di Poliklinik Rumah Jabatan 

Anggota Dewan di Ulujami, Pos Pengumben, Jakarta 

Selatan. 
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Selain itu Yankes Sekretariat Jenderal DPR RI juga 

melakukan kegiatan donor darah dalam rangka HITT 

MPR/DPR RI, HITT RI, HITT PMI ke-60 serta Kampanye dan 

Sosialisasi Donor Darah, Keluarga Donor Darah Lembaga 

Perwakilan Rakyat dan dalam rangka HITT PDIP. 

Untuk mengantisipasi era reformasi yang masih 

bernuansa euphoria politik, Sekretariat Jenderal telah 

berusaha untuk meningkatkan kualitas pengamanan baik di 

lingkungan komplek gedung MPR/DPR RI maupun di 

komplek Rumah Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan 

dengan menambah personil petugas pengamanan 

terutama dalam menghadapi unjuk rasa yang hampir setiap 

hari datang ke gedung MPR/DPR RI. 

Di samping itu Sekretariat Jenderal telah pula 

berusaha untuk menjaga keamanan para Anggota Dewan 

melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan pihak 

kepolisian agar anggota Dewan dapat menjalankan 

tugasnya dengan tenang. Sekretariat Jenderal telah 

mengeluarkan 
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Pengamanan Rutin di Lingkungan Komplek Gedung 

MPR/DPR RI dan Pedoman Pengamanan Pengunjuk Rasa di 

Lingkungan Komplek Gedung MPR/DPR RI yang 

disesuaikan dengan Protap yang ada. 

Tugas pengamanan juga dilakukan di Komplek 

Rumah Jabatan Anggota Kalibata walau dengan jumlah 

personil yang terbatas, namun dengan terus menjalin 

koordinasi dengan pihak Kepolisian hal tersebut dapat 

diatasi. Selama ini pihak Kepolisian telah memberikan 

bantuan pengamanan dengan melakukan patroli secara 

rutin di komplek rumah jabatan Kalibata. 

Untuk meningkatkan personil pengamanan telah 

dilakukan pendidikan dan pelatihan "Pengamanan dan 

Pengawalan VIP/WIP", dan "Penyegaran SATPAM". 

Peqawal merupakan sumber daya manusia yang 

paling utama dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi 

yang dijalankan oleh Sekretariat Jenderal. Oleh sebab itu 

Sekretariat Jenderal sangat memperhatikan pembinaan dan 

peningkatan kualitas pegawainya dengan melakukan 
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pembinaan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan 
peningkatan mutu (kognitif approach) dan pendekatan 
kesejahteraan (prosperity approach). 

Untuk meningkatkan disiplin pegawai Sekretariat 

Jenderal DPR RI telah dilakukan sistem absensi electrik 

(absensi sidik jari) yang semenjak dioperasikan sampai 

dengan tahun 2005 telah ada penambahan 7 (tujuh) alat 

absensi electrik, sehingga tidak terlihat lagi antrian 

panjang. 

Pendekatan kesejahteraan dilakukan dengan cara 

peningkatan penyediaan fasilitas untuk menunjang kinerja 

para pegawai melalui pemberian insentif dan pemberian 

ekstra fooding serta penyediaan fasilitas transportasi dan 

pemberian pakaian seragam batik. 

Pendekatan peningkatan mutu dilakukan dengan cara 

meningkatkan kemampuan dan memperluas wawasan baik 

melalui pendidikan akademis, pendidikan struktural 
maupun pendidikan teknis. Kegiatan tersebut dilakukan 

dengan cara pengiriman beberapa pegawai Sekretariat 
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Jenderal untuk mengikuti pendidikan struktural KSA 

Lemhanas diikuti oleh 1 (satu) orang pejabat eselon I dan 

diklat pimpinan tingkat IV diikuti oleh 8 (delapan) orang 

pejabat eselon IV program pendidikan formal graduate di 

universitas dalam negeri seperti program beasiswa pasca 

sarjana (52) di Universitas Indonesia, pasca sarjana 

Megister (52) Manajemen Sumber Daya Aparatur, pasca 

sarjana Megister (52) komputer, Program beasiswa Strata 

Satu (51) Kearsipan di STIA LAN RI, Strata Satu (51) 
Komputer di Mercu Buana, program beasiswa diploma III 

Teknik Mesin dan Teknik Kelistrikan di Politeknik Negeri 
Jakarta dan Institut Sains dan Teknologi Nasional, Program 
beasiswa diploma III Arsip di Universitas Indonesia. 

Selain pendidikan formal graduate, Sekretariat 

Jenderal juga telah menugaskan beberapa pegawai untuk 

mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan teknis secara 

bertahap, baik pelatihan yang diadakan di dalam negeri 
maupun di luar negeri. Pendidikan dan pelatihan teknis 

tersebut meliputi workshop out bound, workshop teknologi 
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satu instansi pemerintah yang menyerahkan Lakip tepat 

waktu. 

Koordinasi merupakan unsur penting dalam 

melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh 

unit kerja baik internal maupun eksternal. Secara teoritis 

koordinasi memerlukan kemampuan berkomunikasi yang 

baik antara para pemegang jabatan. 

Dari berbagai permasalahan yang diajukan oleh unit- 

unit kerja, ternyata masih terdapat kendala koordinasi 

dalam penyelesaian tugas-tugas yang terkait antar 

beberapa unit kerja. Maka untuk dapat mengoptimalisasikan 

pelayanan kepada Dewan, perlu terus diupayakan suatu 

koordinasi yang baik, sehingga akan terjadi suatu 

penanganan kerja yang efektif dan harmonis antar unit 

kerja di Sekretariat Jenderal maupun dengan instansi lain 

di luar Sekretariat Jenderal DPR RI. Koordinasi antar unit 

kerja di Sekretariat Jenderal secara rutin telah dilakukan, 

namun masih perlu penanganan lebih komprehensif untuk 
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dapat memecahkan masalah-masalah dalam pelaksanaan 

tugas. 

Sumber daya manusia merupakan faktor utama 

dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok Sekretariat 

Jenderal DPR RI. Dari beberapa unit kerja masih terdapat 

permasalahan mengenai sumber daya manusia dalam 

kualifikasi serta kemampuan untuk optimalisasi tugas dan 

fungsi yang harus ditangani oleh pemegang suatu jabatan. 

Oleh sebab itu kualitas pegawai perlu mendapatkan 

perhatian yang serius dan terencana baik dalam pola 

recruitment, placement dan promotion, demikian juga 

diperlukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan 

kualitas pegawai di bidang teknis maupun penguasaan 

materi dan perluasan wawasan. 

Untuk itu perlu dilakukan perubahan sikap dan mental 

pegawai melalui pembinaan terus-menerus dan perlu 

adanya keteladanan agar dapat menyesuaikan diri dengan 

tuntutan reformasi serta dinamika Dewan yang penuh 

dengan semangat demokratisasi. 
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Sarana dan prasarana dalam rangka menunjang 

tugas pokok Sekretariat Jenderal DPR-RI masih merupakan 

suatu permasalahan yang sering muncul dalam setiap masa 

persidangan. Kurangnya sarana kerja akan dapat 

menghambat pelaksanaan tugas-tugas kepada Dewan, 

misalnya belum ditetapkannya prosedur kerja dalam 

pengumpulan data APBN di Komisi, kurangnya komputer, 

mesin foto copy, laptop, infocus. Untuk itu perlu adanya 

perencanaan yang matang guna memenuhi kebutuhan 

tersebut dalam mengoptimalisasikan pemberian dukungan 

kepada Dewan. 

Mengenai pelaksanaan tugas di bidang teknis dan 

administratif maupun bantuan keahlian yang telah dilakukan 

oleh Sekretariat Jenderal selama Tahun Sidang 2005-2006 

telah kami rangkum dalam sebuah buku lampiran yang 

tidak terpisahkan dengan laporan ini, yang merupakan 

rincian kegiatan Sekretariat Jenderal DPR RI. 
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Demikian garis besar Laporan Sekretariat Jenderal 

DPR-RI dalam Tahun Sidang 2005-2006. Kami berharap 

semoga laporan ini mendapat tanggapan positif demi 

peningkatan dan penyempurnaan kinerja Sekretariat 

Jenderal dalam melaksanakan tugas untuk memberikan 

dukungan terhadap Dewan. 

Jakarta, 2.8 Agustus 2006 

SEKR ARIS JENDERAL, 
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