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Di tengah era refonnasi dan globalisasi, kita semua dihadapkan pada 
perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan dinamis. Setiap 
individu dan organisasi dituntut untuk mampu beradaptasi menghadapi 
perubahan, termasuk DPR RI sebagai salah satu Lembaga Negara di Tanah 
air kita. Secara konstitutional DPR RI memikul beban berat untuk dapat 
menyalurkan aspirasi rakyat Indonesia, di samping tuntutan mewujudkan 
kinerja Dewan melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang legislasi, 
pengawasan, clan penetapan anggaran. Seiring dengan itu, sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, bahwa Sekretariat 
Jenderal DPR RI merupakan institusi yang dibentuk untuk mendukung 
kelancaran pelak.sanaan tugas DPR RI (Parliamentary Supporting System). 
Keberadaan Sekretariat Jenderal DPR RI diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Presiden dan Peraturan Tata Tertib DPR RI. Dalam posisinya 
sebagai institusi pendukung Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI harus 
mampu berjalan seiring dan mengikuti setiap derap langkah serta ritme 
kegiatan Dewan. Sehingga segala tuntutan maupun permasalahan yang 
dihadapi oleh Dewan. mampu ditindaklanjuti serta memberikan dukungan 
secara optimal demi terpenuhinya target yang telah ditetapkan. 

Bismillahirrahmanirrahiim, 

Dengan mengucap syukur ke hadirat Allah SWT, kami menyambut 
baik diterbitkannya Buku Reformasi DPR RI, yang merupakan basil kerja 
keras dari Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI bersama Sekretariat 
Jenderal DPR RI, dimulai dari menghimpun berbagai masukan, mengkaji, 
menganalisa, dan mengevaluasi kondisi dan permasalahan, kemudian 
mencarikan solusi, serta merumuskan rekomendasi. Hal ini merupakan 
sebuah pekerjaan yang patut diapresiasi. Semuanya diJakukan dalam upaya 
peningkatan kinerja DPR RI, serta sebagai salah satu langkah untuk lebih 
memberdayakan Dewan, utamanya dalam pelaksanaan tugas-tugas 
konstitusional Dewan. 

PENGANTAR 
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
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Jakarta, Desember 2006 

Buku Laporan Hasil Tim Kajian Peningkatan Kinerja ini berisi deskripsi 
lengkap sekaligus evaluasi mengenai berbagai permasalahan yang berkaitan 
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI dan Sekretariat Jenderal 
DPR RI. Buku ini memuat pula berbagai masukan dan rekomendasi yang 
aplikatif bagi upaya peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI. 
Masukan dan rekomendasi juga merupakan bagian dari upaya karni 
membuka diri terhadap masukan untuk melakukan koreksi yang konstruktif 
bagi peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal pada masa yang akan datang. 

Atas upaya ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerja 
keras dari Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI. Semoga pemikiran 
serta ide-ide dari Tim yang tertuang dalam buku ini bermanfaat bagi 
peningkatan kapasitas DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam 
rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan RI. Penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis 
diharapkan mampu mengantarkan kehidupan masyarakat menjadi lebih adil 
dan sejahtera sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. 

Wassalarnu'alaikum Wr. Wb. 



iii 

Latar belakang dibentuknya Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI 
adalah untuk merespons perubahan UUD 1945 dan adanya penilaian 
penilaian negatif dari berbagai kalangan masyarakat terhadap kinerja 
DPR RI. Pada saat melakukan kajian terhadap kinerja Dewan, Tim telah 
mengundang berbagai pihak, baik internal maupun eksternal DPR RI, 
tanggapan serta saran yang diberikan oleh berbagai pihak sangat positif 
sebagai masukan bagi upaya peningkatan kinerja DPR RI, yang kesemuanya 
itu bertujuan agar DPR RI dapat meningkatkan pelaksanaan fungsi dan 
perannya, sehingga mampu memenuhi tuntuan dan harapan masyarakat, 
yang juga semakin meningkat dari wak.u ke waktu. 

Untuk memudahkan pemahaman terhadap materi kajian, buku ini 
diawali dengan mengungkapkan berbagai latar belakang dan permasalahan 
yang dihadapi oleh DPR RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 
Dalam bentuk identifikasi masalah dan faktor penghambat pelak.sanaan 
tugas dan fungsi Dewan, dalam bidang legislasi serta pengawasan dan 
penetapan anggaran. Selanjutnya, buku ini mengemukakan berbagai solusi 
dan rekomendasi yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai masalah 
yang teridentifikasi. Metode dan sistematika yang demikian, diharapkan 
mampu memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca mengenai upaya 
upaya peningkatan kinerja DPR RI. 

Penyusunan buku laporan basil kinerja Tim ini telah melalui proses 
yang cukup panjang, basil kinerja Tim akan bermakna apabila ditindaklanjuti 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami mempunyai 
kesempatan yang sangat berharga untuk dapat menyelesaikan tugas yang 
diamanatkan oleh DPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI 
Nomor 12/PIMP/lll/2005-2006 tanggal 16 Februari 2006, yaitu melakukan 
pengkajian untuk peningkatan kinerja DPR RI, dilanjutkan dengan 
penyusunan laporan Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI yang disajikan 
dalam bentuk buku. 

PENGANTAR 
KETUA TIM KAJIAN PENINGKATAN 

KINERJA DPR RI 



Zaenal Ma'a if, S.H., M.A. 

Jakarta, Desember 2006 
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sebagaimana mestinya, serta menjadi panduan bagi Anggota dan seluruh 
Alat Kelengkapan Dewan untuk mereformasi diri dan bekerja dengan lebih 
baik. Segala perubahan dan perbaikan tetap membutuhkan kemauan dan 
kemampuan DPR RI dan segenap anggota DPR RI. Perubahan harus 
dilakukan secara berencana dan bertahap dan memerlukan dukungan 
berbagai pihak terkait. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah membantu sehingga dapat terselesaikannya buku laporan hasil Tim 
Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI ini. Semoga upaya yang kami lakukan 
bermanfaat dan memberi sumbangsih dalam mengembangkan demokrasi 
yang sehat di Indonesia, Amiin. 
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Saya menyambut baik penerbitan buku Peningkatan Kinerja DPR RI, 
yang merupakan laporan Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI. 
Sebagaimana kita ketahui, gerakan refonnasi yang kemudian sampai pada 
perubahan terhadap UUD 1945 memang banyak menyentuh lembaga 
perwakilan rakyat, baik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
(DPR RI), maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perubahan 
UUD 1945 yang terkait dengan DPR menyangkut 3 (tiga) fungsi utama 
DPR dan DPRD, yaiatu fungsi legislasi, fungsi penetapan anggaran, dan 
fungsi pengawasan. Sejarah praktek penyelenggaraan pemerintahan kita 
menggambarkan, sebelum reformasi dan perubahan UUD 1945 ditandai 
dengan kuatnya peran lembaga eksekutif (executive heavy). Sebaliknya, 
dalam era reformasi dan UUD 1945 pasca amandemen terjadi reposisi 
peran dari masing-masing lembaga yang memegang kekuasaan negara, baik 
di bidang eksekutif, maupun legislatif dan yudikatif. Di bidang legislasi 
rnisalnya, terjadi pergeseran kekuasaan dari Presiden kepada DPR. Demikian 
pula dalam bidang pengawasan, terjadi peningkatan peran DPR RI, karena 
beberapa kebijakan publik yang sebelumnya menjadi hak prerogatif Presiden, 
sekarang harus dikonsultasikan, mendapat pertimbangan, bahkan persetu juan 
dari DPR RI. Perubahan ini membawa kesan adanya perubahan yang 
mengarah kepada penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai dengan 
kuatnya lembaga legislatif (legislative heavy). Namun, sesungguhnya 
pergeseran yang dimaksud tidaklah demikian, karena perubahan yang terjadi 
adalah menuju suatu hubungan kerja yang seimbang antara lembaga 
eksekutif dan legislatif dalam bingkai mekanisme checks and balances. 

Meningkatnya peran Dewan dalam penyelenggaraan pemerintahan, 
menarik perhatian publik yang kemudian memberikan harapan atau penilaian 
terhadap kinerja lembaga tersebut. Harapan masyarakat ini sekaligus 
merupakan dorongan kepada Dewan untuk dapat melaksanakan tugas dan 
fungsinya sebagaimana yang digariskan dalam UUD 1945 dan peraturan 
perundang-undangan lainnya, serta mampu memenuhi harapan masyarakat, 
Hal ini tentunya menuntut komitmen yang kuat (full committed) pada para 
Anggota Dewan untuk melaksanakan amanat konstitusi dan peraturan 

SAMBUTAN 
KETUA DPR RI 
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H. R. Agung Laksono 

Jakarta, Desernber 2006 
Ketua DPR RI 

perundang-undangan yang ada. Dalam konteks itu, kehadiran buku ini 
sangatlah bermanfaat. Gambaran mengenai kondisi, permasalahan, solusi, 
dan rekomendasi yang terdapat dalarn buku ini sekaligus menjadi bentuk 
komunikasi DPR terhadap publik. Keistimewaan dari buku ini adalah suatu 
hasil evaluasi internal Dewan yang tetap menjaga obyektivitas kondisi dan 
permasalahan yang ada. Bahkan, dalam buku ini secara jelas diungkapkan 
beberapa kelemahan, baik lembaga, rnaupun individu Anggota DPR RI. 

Akhirnya, saya rnengucapkan selamat kepada Tim Kajian Peningkatan 
kinerja DPR RI yang mempersembahkan kepada rnasyarakat berbagai 
kondisi, permasalahan, solusi, dan rekomendasi dalam rangka peningkatan 
kinerja DPR RI sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Kiranya 
buku ini dapat menjadi acuan bagi kita semua dalam upaya mendorong 
peningkatan kinerja DPR RI, dalam rangka mewujudkan kehidupan 
demokrasi yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan RI. 
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Dasar Negara Pancasila yang terkandung di dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), 
antara lain menyatakan bahwa " ..... kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ". Dasar ideologis 
tersebut cukup menjelaskan adanya prinsip perwakilan di dalam Negara 
Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga 
perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang 
memihki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan 
(Pasal 20A UUD 1945). Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Penjelasan 
Pasal 25, yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah fungsi membentuk 
undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan 
bersama. Pengertian fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan 
menetapkan anggaran pendapatan clan belanja negara bersama Presiden 
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. 
Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, dan peraturan 
pelaksanaannya, serta kebijakan pemerintah. 

Perubahan UUD 1945 telah menetapkan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia (DPR RI) pada kedudukan yang strategis dalam hal 
pembentukan undang-undang, serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan 
anggaran. Perubahan tersebut membawa konsekuensi pada meningkatnya 
harapan masyarakat terhadap kinerja Dewan. Namun, setelah delapan tahun 
pasca reformasi, masyarakat menilai bahwa DPR RI belum dapat 
melaksanakan fungsinya secara optima], seperti yang diharapkan. Secara 
umum dikatakan, bahwa kinerja DPR RI relatif rendah dan menyebabkan 
citranya belum baik. 

Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan citranya, DPR RI 
membentuk Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI, yang dimaksudkan 
untuk dapat melakukan pemetaan terhadap permasalahan yang diidentifikasi 
menjadi penghambat kinerja DPR RI dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya, serta mencari penyebab timbulnya pennasalahan tersebut. Hasil 

EXECUTIVE SUMMARY 
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5. memperbanyak Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan 
pemangku kepentingan (Stake-holders) mengenai RUU yang akan 
segera dibahas; 

6. menyebarluaskan informasi tentang mekanisme dan tatacara penyaluran 
aspirasi masyarakat dalam rangka pembahasan RUU; 

3. menyiapkan staf Sekretariat Jenderal dan perangkat yang cukup untuk 
menjelaskan mekanisme dan proses penyusunan RUU; 

4. mengumumkan dan menyebarluaskan RUU yang akan dibahas 
DPR RI melalui media massa. 

1. Melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor I 0 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Program Legislasi 
Nasional melalui berbagai media massa (cetak, elektronik, dan 
sebagainya); 

2. menayangkan mekanisme penyusunan R UU dalam bentuk narasi dan 
skema (gambar) dengan bahasa yang mudah dicerna dalam website 
DPR RI; 

pemetaan kemudian dianalisis untuk merumuskan solusi dan rekomendasi 
guna memperbaiki kinerja DPR RI dalam menjalankan fungsinya. Oleh 
karena itu, identifikasi masalah dibagi dalam beberapa bidang yang terkait 
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, yaitu legislasi, pengawasan, 
anggaran, dan sistem pendukungnya. 

Dalam bidang legislasi, tiga permasalahan yang diidentifikasi sebagai 
penghambat kinerja Dewan, adalah : 

A. Kualitas undang-undang yang dihasilkan belum memadai, sehingga 
kurang memberi manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat. 

B. Target jumlah penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang 
telah ditetapkan dalam prioritas tahunan Program Legislasi Nasional 
belum dapat terpenuhi. 

C. Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang yang kurang 
transparan, sehingga sulit diakses oleh publik. 

Terhadap tiga permasalahan tersebut, Tim Kajian mengajukan beberapa 
rekomendasi, sebagai berikut : 
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10. Menyusun mekanisme kerja staf pendukung penyusunan RUU; 

11. mengkompilasi peraturan perundang-undangan yang ada; 

12. menghimpun data-data dasar untuk penyusunan kebijakan; 

13. membangaun sistem informasi DPR RI dengan melakukan konsultasi 
dengan pak:ar terkait; 

14. mensosialisasikan pusat data dan informasi (P3DI dan yang lainnya) 
yang dapat diakses oleh Anggota; 

15. melatih staf untuk dapat menyajikan data dalam bentuk inforrnasi yang 
mudah dipahami; 

16. menyediakan sarana untuk mengakses data dan infonnasi; 

17. menyusun manual dan pedoman kerja bagi asisten pribadi Anggota; 

18. menyusun manual untuk akses data bagi Anggota; 

19. memfasilitasi dialog publik antara Anggota DPR RI dengan masyarakat 
secara reguler melalui Fraksi; 

20. mengefektifkan koordinasi antara Badan Legislasi dan alat kelengkapan 
DPR RI lainnya dalam menentukan Program Legislasi Nasional dan 
prioritas tahunan, serta evaluasi prioritas tahunan pembahasan RUU; 

21. mengevaluasi target pencapaian pembahasan RUU per tahun; 

22. menentukan batas maksimal waktu pembahasan RUU dan jumlah RUU 
yang dibahas; 

23. mengadakan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR RI dalam 
menentukan batas waktu penyelesaian suatu RUU; 

7. Pimpinan Panitia Khusus/Komisi melaporkan masukan dari masyarakat 
yang disampaikan kepada Panitia Khusus/Komisi dalam Rapat Panitia 
Khusus/Komisi dan Laporan Akhir sebelum pengambilan keputusan 
dalam Pembicaraan Tingkat II; 

8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas staf pendukung penyusunan RUU 
(seperti pelatihan legislative drafter; penyusun risalah rapat; pengelola 
informasi; clan sebagainya); 

9. membentuk dan memperJuas kerjasama dengan Jembaga pendidikan 
tinggi dan lembaga yang terkait dengan perundang-undangan (misalnya 
BPHN); 
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31. rnenetapkan kriteria penanganan RUU oleh Komisi atau Panitia Khusus 
dengan mempertimbangkan substansi yang dibahas, mitra kerja, 
dan beban kerja komisi yang bersangkutan; 

32. menetapkan kr iter ia pembentukan Panitia Khusus dengan 
mempertimbangkan substansi yang dibahas, mitra kerja, d an 
keterwakilan Fraksi di dalam Panitia Khusus; 

~1 
I 

24. menata hubungan kerja Badan Legislasi dengan staf pendukung 
(perancang undang-undang dan peneliti/staf ahli); 

25. menata hubungan (mekanisme) kerja antara Anggota DPR RI dan alat 
kelengkapan DPR Rl dengan Badan Legislasi DPR RI dalam pengajuan 
RUU yang berasal dari DPR RI; 

26. Fraksi-fraksi memfasilitasi sosialisasi pedoman pelaksanaan hak dan 
kewajiban Anggota DPR RI. 

27. mengadakan konsultasi dengan pihak ketiga dalam penyusunan jadwal 
acara rapa-rapat DPR RI; 

28. mengadakan survei mengenai kegiatan Anggota DPR RI sebagai bahan 
penyusunan jadwal rapat (untuk rnengurangi terjadinya tumpang tindih 
jadwal kegiatan Anggota; 

29. membentuk Tim Perancang Penyusunan Jadwal Acara Rapat, yang 
terdiri atas wak i l-wak il fraksi yang mcnjadi Anggota B adan 
Musyawarah DPR RI; 

30. rnerevi si Peraturan Tata Tertib DPR RI, berkaitan dengan : 

a. keanggotaan, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja Badan Legislasi. 

b. kewenangan Badan Musyawarah dalam pengarnbilan kepurusan; 

c. hak-hak Anggota yang berkaitan dengan penyusunan agenda dan 
jadwal rapat, jurnlah ruang rapat yang tidak cukup, kehadiran 
Pirnpinan DPR RI dan Pimpinan alat kelengkapan DPR RI dalam 
rapat-rapat. 

d. sifat Rapat Panitia Kerja pada dasarnya terbuka kecuali rapat 
menentukan lain; dan 

e. surat/masukan masyarakat dikirimkan langsung ke alat kelengkapan 
DPR RI. 
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33. menyempumakan dasar hukum dan konsep tentang P3DI dan mengubah 
nama menjadi Pusat Pelayanan Penelitian DPR RI. 

34. menyusun pola hubungan dan mekanisme kerja antara P3DI dengan 
Anggota DPR RI dan alat kelengkapan DPR RI, serta unit lain di 
Sekretariat Jenderal DPR RI; 

35. menginformasikan kegiatan dan aktivitas P3DI, serta mengoptimalkan 
pelayanan data dan informasi kepada Anggota DPR RI; 

36. meningkatkan kualitas profesionalisme Peneliti, serta sarana dan 
prasarana P3DI; 

37. merevisi undang-undang : 

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(pelaksanaan otonomi pengelolaan anggaran sesuai dengan cahang 
kekuasaan negara, perubahan nomenklatur angaran sesuai dengan 
tugas dan fungsi DPR RI); 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; dan 

d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pernbentukan 
Peraturan Perundang-undangan (mengenai penetapan prioritas 
tahunan dan Program Legislasi Nasional). 

38. memperluas jaringan dan meningkatkan kerjasama dengan institusi lain 
yang bergerak di bidang penelitian dan perguruan tinggi (untuk 
mendapatkan informasi yang tepat guna dan tepat waktu, guna 
mendukung proses Iegislasi, seperti penyusunan naskah akademis dan 
uji sahib); 

39. Pimpinan DPR RI dan Pimpinan alat kelengkapan DPR RI lainnya 
secara proaktif menentukan prioritas bidang tugas dengan 
memperhatikan keseimbangan fungsi DPR RI; 

40. menyebarluaskan Draft RUU (rangkuman/abstraksi RUU yang berasal 
dari DPR RI) yang akan dibahas melalui media massa, website, sebelum 
Pembicaraan Tingkat I; 
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1. memperbaiki manajemen persidangan melalui Rapat Intern; 

2. merevisi Peraturan Tata Tertib DPR RI yang berkaitan dengan 

a. jumlah Komisi yang disesuaikan dengan jumlah Departemen; 

Terhadap tiga perrnasalahan tersebut, Tim Kajian mengajukan beberapa 
rekomendasi, sebagai berikut : 

Dalam bidang pengawasan, beberapa pcrmasalahan yang diidentifikasi 
sebagai penghambat kinerja Dewan, adalah : 

A. Rendahnya efektivitas pengawasan melalui rapat-rapat, 

B. Aspi ra s i masyarakat/konstituen pada s aat Anggota melakukan 
pengawasan ke daerah tertentu (kunjungan kerja) seringkali tidak 
ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. 

C. DPR RI belum efektif menjalankan tugas dan fungsi checks and 
balances. 

44. minimal setiap akhir masa sidang, Panitia Khusus/Komisi rnernbcrikan 
press release kepada masyarakat tentang perkembangan pembahasan 
RUU. 

c. abstraksi RUU yang akan dibahas; 

d. rnekanisme penyampaian masukan masyarakat; 

e. alamat korespondensi (alamat surat, telcpon, faximilc, email) alat 
kelengkapan DPR Rl/Panitia Khusus yang bersangkutan: dan 

f. pembentukan call center yang berkaitan dengan pembahasan RUU. 

43. menugaskan Anggota DPR RI membantu sosialisasi RUU di daerah 
pemilihannya (Sekretariat Jenderal DPR RI menyusun daftar RUU yang 
sedang dibahas, tingkat pembahasan, abstraksi setiap RUU, isu-isu 
yang menonjol pada setiap RUU untuk dibagikan kepada setiap Anggota 
sebelum Masa Reses); 

41. seluruh DPR RI membahas setiap RUU, DPR RI mengumumkan kepada 
masyarakat tentang : 

a. Anggota Panitia Khusus/Kornisi yang akan mernbahas; 

b. waktu pembahasan dan tenggang waktu masyarakat menyampaikan 
masukan: 
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b. sanksi bagi Anggota DPR RI yang terlambat hadir dalam rapat; 

c. sanksi bagi Anggota DPR RI yang meninggalkan rapat sebe]um 
rapat ditutup; 

d. penentuan kuorum waktu mulai rapat (rapat dapat dimulai apabila 
sudah dihadiri oleh 60% wakil Fraksi atau 50% + I dari jumlah 
Anggota DPR RI). 

e. penentuan kuorum pengambilan keputusan (apabila dihadiri oleh 
60% wakil Fraksi atau 50% + 1 dari jumlah Anggota DPR RI; 

f. membatasi waktu untuk bicara Anggota DPR RI dalam rapat, yaitu 
3 (tiga) kali 3 (tiga) menit untuk masing-masing Anggota, apabila 
melebihi waktu tersebut, maka pertanyaan Anggota DPR RI hams 
diajukan secara tertulis; 

g. Anggota DPR RI yang datang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) 
menit akan kehilangan hak bicara dalam rapat; 

h. Anggota DPR RI yang mengusulkan pihak yang akan diundang 
dalam rapat, wajib memberikan pokok-pokok permasalahan yang 
akan disampaikan; 

1. memungkinkan adanya tenaga ahli yang bersifat temporer; 

j. menetapkan seluruh Pimpinan DPR RI dalarn Pimpinan alat 
kelengkapan DPR RI hadir di ruang rapat pada saat Rapat 
Paripurna; 

k. memungkinkan Anggota DPR RI (yang terkait dengan bidang tugas 
atau daerah pemilihan) cepat menanggapi perkembangan keadaan 
darurat, untuk kemudian melaporkan kepada alat kelengkapan 
DPR RI, guna ditindaklanjuti; dan 

l. membuat mekanisme baku pelaksanaan kunjungan kerja lintas 
Fraksi (berdasarkan daerah pemilihan) dan lintas Kornisi; 

3. Anggota DPR RI sudah siap mengajukan pertanyaan sebelum rapat 
dimulai, dengan didukung oleh data dan informasi yang akurat; 

4. menyusun prosedur baku kesimpulan rapat dan laporan singkat; 

5. menyampaikan Laporan Singkat kepada Anggota DPR RI paling lambat 
1 (satu) hari setelah pelaksanaan rapat; 
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6. surat undangan dan topik/tema pembicaraan dari DPR RI sudah 
disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
sebelurn pelaksanaan rapat; 

7. jawaban Pemerintah sudah disampaikan kepada Anggota paling singkat 
2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat; 

8. sebelum rapat dimulai, Pemerintah menyampaikan laporan secara tertulis 
terhadap tindak lanjut hasil kesimpulan Rapat Kerja sebelurnnya; 

9. mengkompilasi kesimpulan Rapat Kerja yang belum/tidak 
ditindaklanjuti oleh Pemerintah unuk menjadi bahan Rapat Konsultasi 
DPR RI dcngan Presiden; 

l 0. mengadakan pendidikan dan latihan penyusunan draft kesimpulan rapat, 
laporan singkat, catatan rapat, dan risalah rapat; 

11. menetapkan mekanisme rekrutrnen dan persyaratan calon tenaga ahli: 

12. menetapkanjoh description (uraian tugas) tcnaga ahli dan mengevaluasi 
kinerjanya secara berkala (6 bulan); 

13. merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, yang berkaitan dengan: 

a. Menteri berkewajiban menindaklanjuti Kesimpulan Rapat Kerja; 

b. hubungan kerja DPR RI dan Pernerintah; dan 

c. kemungkinan Anggota DPR RI mempunyai rumah aspirasi di 
daerah pemilihan. 

J 4. memberikan pelatihan kepada staf Komisi (paling sedikit 2 (dua) 
orang) dalam hal kehumasan (membuat press release, mengadakan 
jumpa pers) unruk disampaikan kepada masyarakat; 

15. mempersiapkan pokok-pokok pembicaraan antara Pemerintah dan 
DPR RI dalam Rapat Konsultasi (berkoordinasi dengan alat kelengkapan 
DPR RI). Contoh: kesimpulan Rapat Kerja yang tidak ditindaklanjuti 
oleh Pemerintah; 

16. mcningkatkan peran P3DI dan pcmanfaatan tenaga ahli temporer atau 
lembaga ekstem (outsourcing), guna mendukung ketersediaan data dan 
informasi; 
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C. Pembahasan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) oleh Komisi dan alat kelengkapan DPR RI lainnya 
kurang efektif. 

Terhadap tiga permasalahan tersebut, Tim Kajian mengajukan beberapa 
rekomendasi, sebagai berikut : 

1. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Sekretariat Jenderal 
DPR RI, termasuk menyiapkan tenaga analis anggaran dalam 
mempersiapkan data dan analisa berkaitan dengan RAPBN; 

2. membangun pusat data dan analisa APBN; 

3. memberi kesempatan kepada Anggota DPR RI yang tidak menjadi 
Anggota Panitia Anggaran untuk hadir dalam rapat Panitia Anggaran 
dan dapat menyampaikan kebutuhan anggaran di daerah pemilihannya; 

4. merevisi Peraturan Tata Tertib DPR RI (terkait hubungan kerja Panitia 
Anggaran dan alat kelengkapan DPR RI lainnya); 

5. membuka akses data/link dengan Pemerintah Daerah untuk menjaga 
konsistensi dan kesinambungan data; 

6. membangun net-working dengan pusat-pusat data yang berkaitan dengan 
APBN (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bank 
Indonesia/BI, Departemen Keuangan/Depkeu, Biro Pusat Statistik/BPS, 
dan lain-lain); 

7. menyusun Standard Operation Procedure (SOP) mekanisme dukungan 
terhadap pelaksanaan fungsi budget; 

8. meminta Pemerintah untuk menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) disertai dengan target kinerja, dan 
prakiraan maju tahun berikutnya pada masing-masing mitra kerja di 
DPR RI dengan waktu proses pembahasan yang relatif lebih lama di 
Komisi; 

Sedangkan dalam bidang anggaran, permasalahan yang diidentifikasi 
adalah: 

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum menjawab 
kebutuhan masyarakat. 

B. Mekanisme penyusunan APBN belum efektif dan banyak Anggota 
DPR RI yang belum memahami siklus dan mekanisme penyusunan 
APBN. 
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B. Komunikasi antara staf Sekretariat Jenderal dan alat kelengkapan 
DPR RI belum memadai. 

C. Struktur Sekretariat Jenderal DPR RI yang belum sepenuhnya efektif 
dalam memberikan dukungan kepada DPR RI. 

D. Adanya kesulitan bagi masyarakat dalam mengakses informasi di 
DPR RI. 

A. Dukungan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal DPR RI belum 
memadai. 

13. melakukan Rapat Konsultasi secara intensif atas Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK terhadap penggunaan APBN; 

14. merninta BPK untuk menyertakan ringkasan dalam Laporan Hasil 
Perneriksaan (LHP) yang disampaikan kepada DPR RI; dan 

15. meminta BPK untuk melakukan audit investigasi terhadap temuan 
tertentu yang menjadi perhatian utama DPR RI, sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

Selanjutnya, menyangkut sistem pendukung kinerja DPR RI, peran 
Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi penting, karena Sekretariat Jenderal 
DPR RI merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas-tugas DPR RI. 
Bebcrapa permasalahan yang timbul berkaitan dengan Sekretariat Jenderal 
adalah : 

9. rnembahas plafon anggaran berdasarkan kinerja yang akan dicapai dan 
evaluasi kinerja tahun sebelumnya; 

10. menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menganalisis anggaran 
di setiap Komisi; 

11. menyusun buku manual tentang siklus dan mekanisme penyusunan 
APBN untuk dibagikan kepada Anggota DPR RI; 

12. merevisi beberapa undang-undang, yaitu : 

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; dan 

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. 
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IO. menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang persyaratan ijin belajar 
dan tugas belajar bagi pegawai yang akan melanjutkan studi, serta 
persyaratan penyesuaian kenaikan golongan berdasarkan ijasah; 

11. meningkatkan kualits sumber daya manusia yang khusus melayani 
informasi, antara lain melalui pendidikan dan latihan, baik di dalam 
maupun luar negeri; 

Terhadap empat permasalahan tersebut, Tim Kajian mengajukan 
beberapa rekomendasi, sebagai berikut : 

1. membuka kesempatan mutasi staf struktural/non struktural untuk 
menjadi staf pendukung keahlian; fungsional intern Sekretariat 
Jenderal DPR RI; 

2. membuka rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) untuk formasi tenaga 
fungsional termasuk membuka kesempatan mutasi dari instansi lain; 

3. melakukan rekrutmen PNS tanpa diskriminasi dan perspektif 
gender; 

4. mempercepat pengangkatan staf fungsional perancang RUU 
(legislative drafter) dan perencana di Sekretariat Jenderal DPR RI 
berkoordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional terkait; 

5. menyusun riwayat kerja (track record) pribadi pegawai yang akan 
menjadi dasar pertirnbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan 
Kepangkatan (Baperjakat) dalam penempatan pegawai di unit kerja 
Sekretariat Jenderal DPR RI; 

6. melakukan evaluasi kinerja masing-masing pejabat struktural 
berdasarkan konrak jabatan sesuai dengan kebutuhan DPR RI; 

7. menyusun prioritas program penyelenggaraan jenis pendidikan dan 
Jatihan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan pelaksanaan fungsi 
DPR RI, serta pedoman evaluasi dan mengevaluasi penyelenggaraan 
pendidikan latihan secara berkelanjutan; 

8. membuat pedoman seleksi calon peserta pendidikan dan latihan dengan 
prioritas kompetensi dan prestasi kerja pegawai; 

9. memberikan bea siswa lanjutan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 
bagi pegawai yang berprestasi dan dibutuhkan oleh Sekretariat Jenderal 
DPR RI; 
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18. meningkatkan kualitas sumber daya rnanusia di P3DI, antara lain melalui 
pendidikan dan latihan, baik di dalam maupun luar negeri; 

19. membentuk tim restrukturisasi Sekretariat Jenderal DPR RI; 

20. membentuk badan khusus yang menangani area dan pengelolaan 
gedung; 

21. mengoptimalkan peran Biro Analisa dan Pelaksanaan APBN dalarn 
mendukung fungsi anggaran DPR RI; 

22. mengoptimalkan Biro Perancangan Undang-Undang dalam mendukung 
fungsi legislasi DPR RI; 

23. mengembangkan pusat penelitian, jaringan, serta sistern pelayanan data 
dan informasi; 

'1 
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12. sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 
bi dang kepegawaian maka Sekretariat J enderal DPR RI merekrut 
pegawai yang mempunyai keahlian, pendidikan, pengetahuan, dan 
kemampuan yang memadai (misalnya: ahli komputer, ahli bahasa, ahli 
hukurn, ahli kcuangan, dan lain-lain). Sedangkan untuk tenaga teknis 
pe ndukung seperti sopir, Pengamanan dalarn (Pamdal), taman, 
kebersihan, dan lain-lain, dilakukan dengan melakukan kerjasarna 
dengan pihak ketiga (outsourcing); 

13. mengkaji penyusunan rumpun jabatan fungsional yang sesuai dengan 
kebutuhan dukungan pelayanan keahlian kepada DPR RI. khususnya 
peneliti, yang pembinaan kepegawaian dan jenjang karimya berada di 
Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga tidak terjadi tumpang tindih 
antara tugas memberikan pelayanan data dan infonnasi kepada Anggota 
DPR RI dan tuntutan peningkatan karir; 

14. menambah jumlah tenaga ahli yang bersifat temporer pada alat 
kelengkapan DPR RI; 

15. menetapkan rnekanisme rekrutmen dan persyaratan calon tenaga ahli, 
serta job description (uraian tugas) dan mekanisrne kerja tenaga ahli; 

16. mengevaluasi kinerja tenaga ahli secara berkala (6 (enam) bulan); 

17. menyusun prioritas program penyelenggaraan jenis pendidikan dan 
latihan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan fungsi 
DPR RI; 
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30. melibatkan wanawan koordinatoriar DPR RI da]am kunjungan kerja 
alat kelengkapan DPR RI secara selektif; 

31. menyediakan bahan laporan singkat rapat-rapat alat keJengkapan 
DPR RI kepada wartawan koordinatoriat DPR RI; 

32. meminta ringkasan materi rapat kepada mitra kerja Komisi/Pemerintah 
yang dapat diberitakan/ekspose oleh wartawan; 

33. memberikan pendidikan dan latihan kehumasan bagi pegawai di 
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI; 

34. melakukan kerjasama dengan stasiun TV Swara atau stasiun TV Cable 
(jaringan) lainnya yang independen dalam peliputan kegiatan DPR RI 
dan menyiarkan liputan kegiatan DPR RI berdasarkan kebutuhan 
infonnasi masyarakat pada saat itu, dengan sistem kontrak kerja; 

35. membangun kerjasama dengan Stasiun TV, Radio, dan media massa 
lainnya, serta mengembangkan website DPR RI yang dapat menyiarkan/ 
mempublikasikan/mensosialisasikan kegiatan, berita, dan informasi 
keparalemenan dalam lingkup nasionaJ (dapat diakses oleh semua 
rakyat); 

25. meningkatkan peran dan fungsi Bagian Hubungan Masyarakat (Humas); 

26. menyediakan nomor panggil telepon khusus pelayanan akses informasi 
kegiatan DPR RI; 

27. mengupayakan secara serius penggunaan sistem hansard yang 
diprogram dalam bahasa Indonesia agar pencatatan risalah dapat 
dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga akses publik 
dapat terpenuhi; 

28. meningkatkan kualitas pencatat rapat dan transkriptor, serta sarana dan 
prasarana yang mendukung pencatatan rapat dan transkrip; 

29. meningkatkan fasilitas "press room" dengan mencarikan ruangan baru 
yang lebih representatif dalam menunjang tugas kewartawanan 
koordinatoriat DPR RI; 

24. menerbitkan laporan tahunan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta 
pertanggungjawaban keuangan DPR RI, yang dipublikasikan kepada 
umum; 
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3. petugas security harus melakukan pemeriksaan terhadap tamu secara 
lebih ketat dan diterima di ruang khusus tamu. Tamu dapat masuk ke 
ruang kerja Anggota DPR RI atas ijin dari Anggota DPR RI yang 
bersangkutan; 

4. adanya pembagian zona tertentu kepada Anggota DPR RI, Pegawai, 
asisten pribadi, tenaga ahli, dan tamu dalam area/gedung DPR RI; 

1. mengajukan tambahan anggaran dalam APBN; 

2. memperketat syarat pemberian security card kepada orang lain selain 
Anggota DPR RI; 

D. Alokasi anggaran Anggota DPR RI belum sesuai dengan kebutuhan 
yang mendukung pelaksanaan kerja. 

E. Komunikasi antara Anggota DPR RI dengan konstituen (masyarakat 
yang diwakilinya) kurang. 

Terhadap lima permasalahan tersebut, Tim Kajian memberikan 
rekomcndasi sebagai berikut : 

Selain bidang-bidang tugas di atas, ada beberapa hat lain yang 
diidentifikasi menjadi penghambat kinerja DPR RI, baik yang rnenyangkut 
internal maupun eksternal Anggota DPR RI, dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsinya, ada1ah : 

A. Anggota DPR RI belum dapat bekerja secara efektif. 

B. Tcrjadi kemacetan (bottle neck) dalam pelaksanaan tugas-tugas rutin. 

C. Adanya mis alokasi anggaran yang secara proporsional bclum 
mencerminkan keahlian sesuai dcngan beban kerja. 

37. menggunakan tenaga konsultan untuk merancang peran kehumasan 
Sekretariat J enderal DPR RI yang ideal; dan 

3 8. menggunakan tenaga ahlilpublic figure untuk menjadi juru bicara (public 
relation) DPR RI; 

36. meningkatkan peran bagian Hubungan Masyarakat Setjen DPR RI agar 
dapat memberikan pelayanan informasi keparlemenan kepada peserta 
didik dan masyarakat umum dalam melakukan wisata pendidikan/politik 
di DPR RI; 
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6. merumuskan dan menetapkan isu utama (prioritas) menjelang Masa 
Persidangan pada masing-rnasing alat kelengkapan DPR RI; 

7. menambah kuantitas dan kualitas staf pendukung keahlian; 

8. memperbaiki mekanisme kerja staf pendukung; 

9. mensosialisasikan pusat data dan informasi (P3DI dan yang lainnya) 
yang dapat diakses oleh Anggota DPR RI; 

I 0. melatih staf untuk menyajikan data dalam bentuk informasi yang mudah 
dipahami; 

11. menyediakan sarana untuk mengakses data dan informasi; 

12. menyusun manual dan pedoman kerja bagi asisten pribadi Anggota 
DPR RI; 

13. menyusun manual untuk akses data bagi Anggota DPR RI; 

14. menyediakan anggaran agar memungkinkan Anggota DPR RI mengikuti 
pelatihan; 

15. mendirikan rumah aspirasi yang menjembatani Anggota DPR RI dengan 
Konstituen di daerah pemilihan; 

16. menyediakan staf Anggota DPR RI yang menampung pengaduan 
masyarakat di daearah; 

17. mempublikasikanjadwal kunjungan kerjaAnggota DPR RI ke daerah; 

18. meningkatkan anggaran untuk operasional Anggota DPR RI di daerah 
pemilihan dalam RKA-KL DPR RI~ 

19. membangun tempat khusus bagi delegasi masyarakat yang datang 
langsung untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR RI; 

5. merevisi Peraturan Tata Tertib DPR RI, yang berkaitan dengan : 

a. pembatasan waktu bicara masing-rnasing Anggota dalam rapat, 
yaitu 3 (tiga) kali 3 (tiga) menit, dan apabila melebihi waktu 
tersebut, maka pertanyaan Anggota harus diajukan secara tertulis; 

b. pembatasan perangkapan keanggotaan Fraksi dalam mengikuti 
Panitia Khusus; dan 

c. mekanisme kerja Anggota Badan Urusan Rumah Tangga 
DPR RI; 
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20. merevisi beberapa undang-undang, yaitr : 

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengamanatkan 
penyelenggaraan orientasi bagi Anggota DPR RI pada awal 
periodesasi keanggotaan DPR RI yang diselenggarakan oleh 
Sekretariat Jenderal DPR Rt dan 

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum 
Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD. 

Dengan memberikan rekomendasi terhadap perrnasalahan-permasalahan 
yang diidentifikasi menjadi penghambat kinerja DPR RI, Tim Kajian 
bcrharap DPR RI dapat menindaklanjutinya, baik rnelalui alat kelengkapan 
DPR RI maupun Sekretariat Jenderal DPR RI. 
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Di bidang legislasi, DPR belum mampu memenuhi jumlah/target 
yang ditentukan sebelumnya dalam prioritas tahunan. Dalam tahun 
pertama perjalanan DPR periode 2004-2009, DPR hanya menghasilkan 

Perubahan UUD 1945 telah memberikan penguatan terhadap 
DPR di bidang legislasi pengawasan dan anggaran, namun hasil 
penelitian dan pendapat masyarakaJ menyatakan bahwa kinerfa DPR 
belum optimal. 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD 1945) telah menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) pada kedudukan yang strategis dalam hal pembentukan undang 
undang, pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Dalam 
pembentukan undang-undang, DPR menjadi lembaga yang paling 
dominan. Pasal 20 ayat (I) UUD l 945 menyebutkan bahwa "Dewan 
Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang". 
Kemudian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Presiden perlu 
memperhatikan pertimbangan DPR dalam hal mengangkat duta dan 
menerima penempatan duta negara lain (Pasal 13 ayat (2) clan (3)). 
Dengan demikian kekuasaan DPR jauh lebih kuat dibandingkan dengan 
era sebelumnya. 

Perubahan tersebut membawa konsekuensi, bahwa tuntutan 
masyarakat terhadap kinerja Dewan juga semakin meningkat. Namun, 
setelah delapan tahun pasca reformasi masyarakat menilai DPR RI 
belum dapat melaksanakan fungsinya secara optimal seperti yang 
diharapkan. Hal ini tergambar dari berbagai basil survei atau jajak 
pendapat yang dilak.ukan, baik oleh media massa maupun Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM). Secara umum dikatakan bahwa kinerja 
DPR RI buruk dan menyebabkan citra DPR belum baik sebagaimana 
mes tin ya. 

BAB I 
PENDAHULUAN 
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Oleh karena itu, untuk memperbaiki dan meningkatkan citra Dewan 
perlu dilakukan upaya-upaya strategis bagi peningkatan kincrja Dewan. 
Kinerja dalam arti pencapaian hasil dapat dinilai menurut pelaku, yaitu 
hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu Anggota Dewan), 
kelompok (kinerja kelompok alat Kelengkapan Dewan), institusi (kinerja 
organisasi Dewan) dan kinerja program atau kebijakan. Kinerja Dewan 
dapat dimaknai juga sebagai unjuk kerja Anggota yang dapat diamati 

Di bidang legislasi DPR tidak dapat memenuhi target Prolegnas, 
di bidang p e ng aw as a n, p e ng aw as an yang dilak uk an kepada 
Pemerintah kurang efektif. Sementara di bidang anggaran kurang 
memenuhi harapan masyarakat. 

Dalam ha! pengawasan, Dewan kerapkali hanya mengikuti angin 
politik yang berkembang, dimana kepentingan low politics sering 
mengalahkan high politics, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh 
Dewan kurang efektif dan hanya dianggap menghambat kelancaran 
pelaksanaan tugas pemerintah. Bagi masyarakat, pengawasan yang 
dilakukan Dewan dianggap lamban, tidak sungguh-sungguh dan kurang 
responsif terhadap permasalahan yang berkembang, sehingga 
masyarakat merasa kurang mendapat empati dan kebcrpihakan dari 
Dewan. 

14 UU dari 55 RUU yang telah ditetapkan dalam prioritas tahunan 
dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, beberapa 
produk UU yang dihasilkan dinilai belum aplikatif, serta belum secara 
signifikan berpihak pada kelompok rentan dalam masyarakat. Sebagian 
besar UU yang dihasilkan adalah UU perubahan dan pembentukan 
pengadilan sebagai konsekuensi dari adanya pemekaran wilayah. Hal 
ini menimbu1kan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Dewan di 
bidang legislasi. 

Di bidang anggaran, dalam beberapa perspektif yang menyangkut 
alokasi belanja negara, ada harapan dari masyarakat agar perencanaan 
anggaran dilakukan dengan cost effectiveness, serta tepat sasaran bagi 
kepentingan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua 
harapan masyarakat tersebut dapat diwujudkan oleh Dewan, dan dini1ai 
yang terjadi justru sebaliknya yaitu kebijakan yang menambah beban 
pengeluaran keuangan negara. 
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Untuk meningkatkan Kinerja Dewan dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsinya, DPR membentuk Tim Kajian Peningkatan Kinerja Dewan 

1. Rapat Bamus DPR RI tanggal l Desember 2005, digagas 
pembentukan tim DPR RI yang tugasnya antara lain untuk 
pemetaan dan pembenahan masalah-rnasalah kedewanan. 

2. Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi 
sebagai pengganti Bamus tanggal 22 Desember 2005, disampaikan 
dibentuk sebuah tim pemetaan pennasalahan dalam pelaksanaan 
Tugas Dewan. 

3. Rapat Pimpinan DPR RI tanaggal 14 Pebruari 2006, diputuskan 
pembentukan tim yang diberi nama Tim Kajian Peningkatan 
Kinerja DPR RI, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI 
KORKESRA, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Peraturan Tata 
Tertib DPR. 

4. Rapat Paripurna Tanggal 21 Pebruari 2006 telah mengumumkan 
pembentukan dan nama-nama Anggota "TIM KAHAN 
PENINGKATAN KINERJA DPR RI", yang telah ditetapkan 
berdasarkan Surat Keputusan Pirnpinan DPR RI Nomor 
l 2/PIMP/III/2005-2006 tanggal 16 Pebruari 2006. 

dari sisi kedisiplinan dalam bekerja, ketepatan dalam bekerja, kerjasama 
dalam mencapai produktifitas kerja yang optimal. Dengan kinerja yang 
optimal, Dewan akan mendapatkan legitimasi yang semakin kuat dari 
masyarakat dan konstituen. Dengan parlemen yang kuat secara 
fungsional maka diharapkan dapat dibangun sistem check and balance 
yang berkualitas antara Dewan dan Pemerintah. 

Sejauh ini memang telah dilakukan perubahan dan penyempumaan 
Peraturan Tata Tertib DPR RI guna meningkatkan kinerja Dewan. Akan 
tetapi, temyata penyempumaan Peraturan Tata Tertib DPR RI tersebut 
belum dapat sepenuhnya memperbaiki kinerja Dewan. 

Harapan, kritik, serta tanggapan negatif masyarakat terhadap DPR 
perlu dijadikan bahan bagi perbaikan kinerja Dewan. Oleh karena itu, 
Dewan merasa perlu untuk membentuk Tim Kajian Peningkatan 
Kinerja Dewan. Pembentukan Tim ini didasari pada : 
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b. Pengumpulan Data dan Informasi. 

Berdasarkan hasil identifikasi dan penyebab masalah, Tim 
mengundang berbagai pihak, baik intern DPR RI maupun ekstern 
DPR RI. Dari intern DPR RI, Tim mengundang Pimpinan Alat 
Kelengkapan Dewan dan Fraksi-fraksi, serta Sekretaris Jenderal 
DPR RI dan beberapa pejabat pada bagian dalam Setjen DPR RI. 
Sedangkan dari ekstem DPR RI, Tim mengundang berbagai pihak, 
seperti LSM pemerhati DPR RI (termasuk LSM dari pihak asing 
yang berada di Jakarta), pimpinan media massa dan para wartawan 
koordinatoriat DPR RI, serta mengundang pimpinan lernbaga 
lernbaga Pemerintah, seperti LAN, LIPI, BPK, Bappenas, dan 
Lemhannas. Tidak hanya itu,Tim juga mengunjungi kantor redaksi 

C. Metode Penulisan 
Kajian terhadap kinerja DPR RI dilaksanakan melalui : 

a. Pengidentifikasian Masalah dan Penyebab Masalah. 

Tim Kajian Peningkatan Kinerja Dewan memulai tugasnya 
dengan mengidentifikasi masalah dan penyebabnya yang diduga 
menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan. 
Identifikasi masalah dan penyebabnya didapat dari berbagai hasil 
penelitian yang fokus mengamati pelaksanaan tugas-tugas dan 
kinerja Dewan. 

Tim Kajian Peningkatan Kinerja Dewan ini diharapkan dapat 
menghasilkan rekomendasi mengenai berbagai langkah yang perlu 
dilakukan guna memperbaiki kinerja Dewan dalam menjalankan fungsi 
pengawasan, legislasi, dan anggaran, serta dapat memenuhi tuntutan 
dan harapan masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan dapat 
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada DPR RI. 

B. Maksud dan Tujuan 
Pembentukan Tim dimaksudkan untuk dapat melakukan pemetaan 

terhadap permasalahan yang dihadapi DPR RI yang diidentifikasi 
menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta mencari 
penyebab terjadinya masalah tersebut. Hasil pemetaan kemudian 
dianalisis untuk dapat menghasilkan solusi dan rekomendasi. 
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D. Sistematika Penulisan. 
Buku laporan ini terdiri dari Hrna bah, yaitu Bab I Pendahuluan 

berisi latar belakang masalah, maksud dan tujuan, metode penulisan, 
dan sistematika penulisan. Dalam Bab II dimuat Kinerja Dewan dalam 
Kerangka Konseptual. Bab ini menjabarkan konsep dan peraturan 
perundang-undangan mengenai tugas dan fungsi DPR RI, serta sistem 
pendukung terhadap Kinerja Dewan. 

Selanjutnya, BAB III tentang Pelaksanaan dan Permasalahan dalam 
Kinerja DPR RI. Bab ini menggambarkan kinerja DPR RI dalam 
melaksanakan tiga fungsinya dan sistem pendukung kinerja 
DPR RI tersebut. Sedangkan Bab IV memuat Solusi dan Rekomendasi. 
Bab ini berisi altematif solusi dan rekomendasi terhadap pelaksanaan 
dan permasalahan dalam kinerja DPR RI. Terakhir, Bab V Penutup 
berisi kesimpulan dan saran. 

Berdasarkan data tersebut, Tim mengolah, menganalisis, dan 
merumuskan alternatif solusi dan rekomendasi, kemudian 
menuangkannya dalam sebuah buku laporan basil kerja Tim. 

c. Perumusan Solusi dan Rekomendasi. 

surat kabar harian Kompas di Jakarta dan Jawa Pos di Surabaya. 
Tim juga melakukan study visit ke Parlemen Kanada dan Parlemen 
Australia untuk menambah dan mendukung data dan informasi 
yang telah dikumpulkan. 

Berbagai pihak tersebut memberikan masukan terhadap 
berbagai permasalahan yang diidentifikasi oleh Tim dan 
permasalahan lain yang berkaitan dengan DPR RI pada umumnya. 
Dari berbagai masukan yang dikumpulkan, Tim menganalisis dan 
mengklasifikasi sesuai dengan permasalahan yang telah 
diidentifikasi sebelumnya. 
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Dasar negara Pancasila yang terkandung di dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945), antara lain menyatakan bahwa "... kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan dalam pennusyawaratan perwakilan ". Dasar 
ideologis tersebut cukup menjelaskan adanya prinsip perwakilan di 
dalam negara Republik Indonesia. Setelah Perubahan UUD 1945, 
dikenal dua macam sistem perwakilan (representation) di Indonesia 
yaitu, pertama perwakilan rakyat di DPR yang dipilih melalui pemilu 
dengan peserta pemilu adalah partai politik, sehingga perwakilannnya 
disebut sebagai perwakilan politik (political representation). Kedua, 
perwakilan yang mewakili daerah (provinsi) yaitu DPD yang dipilih 
melalui pemilu dengan peserta pernilu perseorangan, sehingga 
perwakilannya disebut perwakilan wilayah atau ruang (regional 
representation). 

Ada beberapa teori dan pendapat pakar politik yang 
mengungkapkan keterkaitan antara eksistensi Anggota DPR sebagai 
wakil rakyat dengan masyarakat luas sebagai terwakil. Gilbert Abcarian 

A. Tugas dan Fungsi DPR 

Untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan dalam 
pelaksanaan fungsinya, diperlukan adanya tolok ukur sebagai pedoman 
untuk menghubungkan antara tatanan ideal yang diharapkan dengan 
apa yang terjadi di dalam praktek pelaksanaannya. Tolok ukur tersebut 
dapat dituangkan dalam suatu kerangka konsepsional yang digunakan 
dalam kajian ini. Konsep-konsep yang terkait dengan kinerja Dewan, 
antara lain konsep perwakilan, konsep kinerja, fungsi-fungsi lembaga 
perwakilan, termasuk konsep sistem pendukung sebagai penunjang 
pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan (supporting system). Konsep 
konsep tersebut akan dijabarkan melalui pendekatan teoritis dan yuridis 
norrnatif. 

BAB II 
KINERJA DEWAN DALAM KERANGKA 

KONSEPTUAL 
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Selanjutnya terdapat beberapa teori yang il;1:;1y;u-1gKut hubur.gan si 
waki l dengan yang diwak ilinya yang antara lain dikemukakan oleh 
Bintan Saragih (1987 : 82-86). Teori pe rtama adalah teori mandat di 
mana si wakil yang duduk di lembaga perwakilan karena mandat dari 
rakyat sehingga disebut mandataris. Kedua adalah teori organ yang 
menyatakan bahwa negara merupakan suatu organisrne yang mernpunyai 
alat-alat perlengkapannya seperti eksekutif, parlcrnen dan mempunyai 
rakyat yang kesemuanya memiliki fungsi rnasing-rnasing dan saling 
tergantung satu sama lain. Rakyat setelah rnernilih wakilnya, tidak 
perlu lagi mencampuri lembaga perwakilan tersebut dan lembaga ini 
bebas melakukan fungsinya menurut UUD. Teori ketiga adalah teori 
sosiologi Rieker yang menganggap bahwa lembaga perwakilan bukan 
merupakan bangunan politis tetapi merupakan bangunan masyarakat 
(sosial). Si pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang benar-benar 
ahli dalam bidang kenegaraan dan yang akan benar-benar membela 
kepentingan si pemilih sehingga terbentuk lembaga perwakilan. Teori 
keempat adalah teori hukum obyektif dari Duguit yang menyatakan 
bahwa landasan dari hubungan antara rakyat dan parlemen adalah 
solidaritas. Wakil rakyat dapat melaksanakan tugas kenegaraannya 

membagi keberadaan wakil rakyat di parlernen kc dalarn ernpar 
perspektif, yaitu : 

1. Wakil rakyat bertindak sebagai wali (trustee), disini si wakil bebas 
bertindak untuk mengambil keputusan menurut pertimbangannya 
sendiri tanpa berkonsultasi dengan yang diwakilinya; 

2. Wakil rakyat bertindak sebagai utusan (delegate), disini si wakil 
bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya, si wakil 
selalu mengikuti instruksi dan pelunjuk dari yang diwakilinya; 

3. Wakil rakyat bertindak sebagai politico, disini si wakil kadang 
bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya, si wakil 
selalu mengikuti instruksi dan petunjuk dari yang diwakilinya; 

4. Wakil rakyat bertindak sebagai partisan, disini si wakil bertindak 
sesuai dengan keinginan atau program dari partai si wakil. Setelah 
si wakil terpilih maka lepaslah hubungannya dengan pemilih/ 
masyarakat dan mulailah hubungannya dcngan partai yang 
mencalonkannya dalam pemilu tersebur. 
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Selanjutnya perlu dikemukakan konsep kinerja. Istilah "kinerja" 
merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan sebagai 
"penampilan" atau "prestasi kerja", Dalam kamus Illustrated Oxford 
Dictionary, istilah ini menunjukkan "the execution or fulfilment of a 
duty" (pelaksanaan atau pencapaian dari suatu tugas). 

Permasalahan sistem penilaian kinerja diartikan Schuler 
sebagaimana dikutip oleh Y. Keban (2004: 192) sebagai suatu proses 
penilaian kinerja. Dalam pandangannya proses penilaian kinerja dapat 
menggunakan (1) pendekatan komparatif, (2) standar-standar absolut, 
(3) pendekatan tujuan, dan ( 4) indeks yang bersifat langsung atau 
objektif. Penilaian kinerja seperti inilah yang selalu dijadikan alasan 
masyarakat dalam menilai kinerja Dewan terutama dalam menjalankan 
ketiga fungsi yang dimilikinya, tennasuk juga memperjuangkan dan 
atau menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 

Pengukuran kinerja telah dikembangkan dalam dua pendekatan 
utama yaitu pendekatan yang menilai perilaku/pendekatan perilaku 

Berdasarkan teori tentang hubungan si wakil dan terwakil atau 
antara Anggota DPR dengan pemilih/konstituen (rakyat), terdapat satu 
hal pokok yaitu bahwa Anggota DPR bertindak mewakili dan mengikuti 
atau mewujudkan aspirasi masyarakat dalam sebuah lembaga 
perwakilan yang merupakan bangunan masyarakat yang memiliki 
keahlian dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang tertentu 
sebagaimana layaknya tugas pokok lembaga perwakilan di dalam 
bangunan negara demokrasi. 

Dari sekian banyak teori tentang hubungan si wakil atau antara Anggota 
DPR dengan pemilihllwnstituen (rakyat), urdapat satu hal pokok yaitu bahwa 
Anggota DPR bertindak mewakili dan mengikuti atau mewujudkan aspirasi 
masyarakat dalam sebuah lembaga perwakilan yang merupakan bangunan 
masyarakat yang memiliki keahlian dalam menjalankan tugas, fungsi, dan 
wewenang tertentu sebagaimana layaknya tugas pokok lembaga perwakilan 

I 
di dalam bangunan negara demokrasi. 

hanya atas nama rakyat. Sedangkan rakyat tidak akan dapat 
melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya 
dalam menentukan wewenang pemerintah. Jadi ada pembagian kerja. 
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Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana disebutkan dalarn 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Pasal 20A ayat (1) adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi 
pengawasan. Ketentuan di dalam UUD 1945 tersebut kemudian 
dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Penjelasan 
Pasal 25 undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan fungsi legislasi 
adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden 
untuk mendapat persetujuan bersama. Pengertian fungsi anggaran 
adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan 
belanja negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan 
DPD. Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah 
fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, dan 
peraturan pelaksanaannya, serta kebijakan pemerintah. 

Berdasarkan pemaparan mengenai proses penilaian kinerja ini dapat 
diketahui benang merah perbedaan pendapat selama ini antara Anggota 
DPR dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penilaian kinerja Dewan. 
Dewan melakukan proses penilaian kinerja yang menekankan pada quality 
of task-oriented behavior. Sedangkan masyarakat menilai kinerja melalui 
pendekatan hasil yang menekankan result-oeiented crtter'ia. Setiap Anggota 
Dewan telak melakukan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Namun demikian masyarakat tetap 
menganggap hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan belum dapat 
memenuhi keinginan dan harapannya. 

( quality of task-oriented behavior) dan pendekatan yang menilai hasil 
dan rnanfat yang diberikan/pendekatan hasil (result-oriented criteria). 
Keduanya sama-sama penting dalam rangka pengembangan organisasi 
dalam jangka panjang. Pendekatan perilaku mempelajari perilaku yang 
relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR. Sedangkan 
pendekatan hasil mempelajari apakah hasil yang diperoleh telah sesuai 
dengan tuntutan atau distribus i secara adil kepada mereka yang 
rnembutuhkan. Apakah kinerja DPR telah dapat dirasakan oleh seluruh 
masyarakat; 
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1. Fungsi Legislasi 

Di dalam fungsi pembentukan undang-undang atau fungsi 
legislasi, parlemen bertugas membuat undang-undang yang 
mengatur warga negara baik di bidang kehidupan dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana dicita-citakan 
dalam pembukaan UUD 1945. 

Dasar hukum atas pelaksanaan fungsi legislasi DPR, diatur 
dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang 
Undang Nomor 22 Tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
Dasar yuridis tersebut mengatur ketentuan formal dan material 
pembentukan undang-undang. Ketentuan formal yang dimaksud 
menyangkut lembaga dan proses pembentukannya, sedangkan 
ketentuan material mengatur mengenai hal-hal apa yang diatur di 
dalam undang-undang atau dapat disebut sebagai materi muatan 
undang-undang. 

Pasal 20 UUD 1945 menyebutkan bahwa DPR memegang 
kekuasaan membentuk UU. Semenara Pasal 5 menyebutkan 
Presiden berhak mengajukan RUU. Setiap RUU dibahas oleh DPR 
dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika RUU itu 
tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan 
lagi dalam persidangan DPR masa itu. Kewajiban bagi Presiden 
yaitu mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk 
menjadi UU. Sedangkan dalam hal RUU yang telah disetujui 
bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga 
puluh hari kerja semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut 
sah menjadi UU dan wajib diundangkan. 

Ketentuan di dalam UUD 1945 tersebut selanjutnya dijabarkan 
di dalam undang-undang. Paling tidak terdapat dua undang-unclang 
yang terkait dengan fungsi legislasi tersebut, yaitu Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2004. Selanjutnya undang-undang tersebut dijabarkan secara lebih 
detail dalam Peratuan Tata Tertib DPR RI yang membahas tentang 
kekuasaan membentuk UU. 
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Pembentukan Undang-undang melalui fungsi legislasi DPR 
merupakan bagian dari pembangunan hukum, khususnya 
pembangunan materi hukum. Manfaat dari program legislasi 
nasional bagi pelaksanaan fungsi legislasi DPR adalah menjamin 
agar pembangunan mated hukum dilaksanakan secara terarah 
menyeluruh, dan terpadu. Oleh karena itu penyusunan program 
legislasi nasional didasarakan pada visi dan misi pembangunan 
hukum nasional. Visi dan misi pembangunan hukum nasional 
menjiwai materi hukum yang akan dibentuk. Dengan dernikian, 

Program legislasi nasional merupakan bagian dari perencanaan 
penyusunan undang-undang. Hal ini merupakan ketentuan 
Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan 
bahwa perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam 
suatu Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pada ketentuan 
umum Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Prolegnas adalah 
instrurnen perencanaan program pembentukan Undang-undang yang 
disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Di dalam 
Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
disebutkan bahwa agar pembentukan peraturan perundang 
undangan dapat dilaksanakan secara berencana rnaka pembentukan 
undang-undang perlu dilakukan berdasarkan Prolegnas. Dalam 
Prolegnas tersebut ditetapkan skala prioritas sesuai dengan 
perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Untuk maksud 
tersebut, maka Prolegnas memuat program legislasi jangka panjang, 
menengah, dan tahunan. Prolegnas hanya memuat program 
penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Dalam 
penyusunan program tersebut perlu ditetapkan pokok materi yang 
hendak diatur serta kaitannya dengan undang-undang lainnya. Oleh 
karena itu penyusunan Prolegnas disusun secara terkoordinasi, 
terarah, dan terpadu yang disusun bersama oleh DPR dan 
Pemerintah. 

Perencanaan 

Secara keseluruhan, pembentukan Undang-Undang dimulai 
dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, 
pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. 
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Penyusunan program legislasi nasional merupakan salah satu 
tugas dari Badan Legislasi DPR RI. Tugas tersebut dirumuskan 
dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Tata Tertib DPR dengan 
kalimat sebagai berikut: "menyusun program legislasi nasional yang 
memuat daftar urutan RUU untuk satu masa keanggotaan dan 
prioritas setiap Tahun Anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam 
Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan Keputusan DPR". 
Penyusunan program serta urutan prioritas tersebut dilaksanakan 
melalui beberapa tahap, yaitu : 

1) Menginventarisasi masukan dari anggota Fraksi, Komisi, DPD, 
dan masyarakat untuk ditetapkan menjadi keputusan Badan 
Legislasi; 

2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka (1) merupakan 
bahan konsultasi dengan Pemerintah; 

3) Basil konsultasi dengan Pemerintah dilaporkan kepada Rapat 
Paripuma untuk ditetapkan. 

Program legislasi nasional pada dasamya hasil dari rumusan 
atau kesepak:atan bersama antara Pemerintah dan DPR. OJeh karena 
itu, sebelum melahirkan satu program legislasi nasional, DPR dan 
Pemerintah masing-masing menyusun program legislasi nasional, 
Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, 
Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan Dewan 
Perwakilan Rakyat dikoordinasikan oleh alat kelengkapan 
DPR RI yang khusus menangani bidang legislasi (Badan Legislasi 
DPR RI). Sedangkan penyusunan program legislasi nasional di 
lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri yang togas 
dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundang 
undangan (Menteri Hukum dan HAM). Koordinasi penyusunan 
program legislasi nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Pemerintah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui 
Badan Legislasi DPR RI. 

program legislasi nasional tidak sekedar daftar keinginan saja, 
melainkan daftar yang dilandasi kebutuhan serta visi pembangunan 
hukum nasional. 
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Pembahasan 
Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh Kornisi, Badan 

Legislasi, atau Panitia Khusus melalui dua tingkat Pembicaraan. 
Tingkat I dilakukan dalam Rapat Komisi/Rapat Badan Legislasi/ 
Rapat Panitia Khusus bersama-sama Pemerintah. 

Penyusunan dan Pengajuan 
Pasal 21 UUD 1945 menyebutkan bahwa anggota DPR berhak 

mengajukan usul Rancangan Undang-Undang. Pasal 5 ayat (I) 
UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden berhak mengajukan 
Rancangan Undang-Undang kepada DPR. Selanjutnya Pasal 220 
ayat ( 1) UUD 1945 menyebutkan bahwa DPD dapat mengajukan 
kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan 
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan demikian, 
Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau 
DPD. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2004, RUU yang diajukan tersebut disusun berdasarkan Prolegnas. 
Namun hanya DPR dan Presiden yang dapat mengajukan RUU di 
luar Prolegnas. 

Mengingat kekuasaan membentuk undang-undang berada di 
tangan DPR sebagaimana dinyatakan dalam Pas al 20 ayat (I) UUD 
1945, maka sudah selayaknya DPR lebih pro aktif dalam 
penyusunan RUU. Hal ini penting mengingat seringkali kinerja 
DPR dalam fungsi legislasi diukur dari berapa jumlah UU yang 
berasal dari DPR, dibandingkan dengan RUU yang berasal dari 
Pemerintah. Pasal 121 ayat (5) disertakan penjelasan, keterangan 
pengusul, dan/atau naskah akademis. 

Penyusunan program dan urutan prioritas disertai pula dengan 
evaluasi. Oleh karena itu, Badan Legislasi diberikan wewenang 
pula untuk melakukan evaluasi terhadap program dan urutan 
prioritas RUU. 
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c. Pembahasan RUU berdasarkan Daftar lnventarisasi Masalah. 
(Pembahasan lebih mendetail, pasal demi pasal bahkan 
menyangkut tata bahasa) 

Dalarn pembicaraan Tingkat I ini DPR dapat mengadakan 
rapat intern dalam rapat dengar pendapat dengan masyarakat untuk 
mencari masukan atau menangkap aspirasi dari masyarakat. Pada 
tingkat ini, kegiatan RDPU dalam rangka menangkap aspirasi 
masyarakat menjadi faktor penting dalam ukuran kinerja DPR, 
karena seringkali masyarakat menilai apakah undang-undang 
tersebut aspiratif atau tidak, mernenuhi kebutuhan masyarakat atau 
tidak, serta bagaimana DPR menyikapi dan memperjuangkan 
aspirasi masyarakat tersebut dilihat dari adanya konsultasi publik 
yang dilakukan oleh DPR. 

Pembicaraan Tingkat II dilakukan dalam Rapat Paripuma. 
Pembicaraan Tingkat II meliputi : 
a. penyampaian laporan basil pembicaraan Tingkat I. 
b. Pendapat akhir Fraksi-fraksi dan Pendapat akhir Pemerintah. 
c. Pengambilan Keputusan. 

Pandangan dan pendapat Pemerintah terhadap R UU dan DPR, 
atau Pandangan dan Pendapat Pemerintah dan DPD terhadap 
RUU dari DPR untuk RUU tertentu. 

b. Tanggapan Pemerintah atas pandangan dan pendapat Fraksi 
fraksi atau tanggapan pemerintah atas pandangan dan pendapat 
Fraksi-fraksi dan DPD untuk RUU tertentu; atau 

Tanggapan Pimpinan Komisi/Badan Legislasi/Panitia Khusus 
atas pandangan dan pendapat Pemerintah atau Tanggapan 
Pimpinan Komisi/Badan Legislasi/Panitia Khusus atas 
pandangan dan Pendapat Pemerintah dan DPD untuk RUU 
tertentu. 

Pembicaraan Tingkat I meliputi : 

a. Pandangan dan pendapat Fraksi terhadap RUU dari 
Pemerintah; atau Pandangan dan pendapat Fraksi-fraksi dan 
DPD terhadap RUU dari Pemerintah untuk RUU-RUU 
tertentu: atau 
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a. kejelasan tujuan; 
b. kelembagaan atau organ pernbentuk yang tepat; 
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 
d. dapat dilaksanakan; 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dalam 
membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada 
asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang 
meliputi : 

Secara yuridis, undang-undang dapat dikatakan berkualitas apabila 
memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

baik secara formil maupun materiil. 

/ 
Proses Sosialisasi dan Evaluasi. 

Sosialisasi undang-undang dilakukan baik oleh Pemerintah 
maupun DPR. DPR dapat melakukan sosialisasi atau pemantauan 
terhadap undang-undang pada masa res es (masa DPR tidak 
bersidang). Apabila ditemui suatu undang-undang yang efektif 
dalam implementasinya at au mengalami hamb at an dalam 
penerapanny a, maka DPR dapat mengajukan usulan untuk 
melakukan pcrubahan terhadap undang-undang tersebut. Apabila 
suatu undang-undang tidak dapat berlaku efektif, karena peraturan 
pelaksanaannya belum lengkap, maka DPR dapat mengingatkan 
Pemerimah untuk segera melengkapi peraturan pelaksanaannya. 

Proses Pengesahan dan Pengundangan. 

RUU yang sudah disetujui bersarna disampaikan oleh Pimpinan 
DPR kepada Presiden untuk ditandatangani dan disahkan. Apabila 
dalam jangka waktu 15 hari kerja, RUU tersebut belum disahkan, 
maka Pimpinan DPR mengirim surat kepada Presiden untuk 
meminta penjelasan. Apabila tidak juga disahkan oleh Presiden 
dalam waktu paling Iambat 30 hari sejak RUU disetujui, maka 
RUU tersebut sah menjadi undang-undang. Menteri Hukum dan 
HAM mengundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran 
Negara. 
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2. Fungsi Anggaran 

Pelaksanaan fungsi anggaran DPR dijabarkan dalam Undang 
Undang tentang Keuangan Negara dan secara lebih detail diatur 
dalam Peraturan Tata Tertib seperti yang terlihat dalam uraian 
Pasal 144 Peraturan Tata Tertib. Dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya di bidang anggaran, DPR mengadakan kegiatan 
sebagai berikut : Pembicaraan Pendahuluan dengan Pemerintah 
dan Bank Indonesia dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya pembahasan dan 
penetapan Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara yang didahului 
dengan penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Nota 
Keuangannya oleh Presiden. Hal-hal yang terkait dengan materi 
pembahasan yaitu : 

a. pengayoman; 
b. kemanusiaan; 
c. kebangsaan; 
d. kekeluargaan; 
e. kenusantaraan; 
f. bhinneka tunggal ika; 
g. keadilan; 
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 
j. keseirnbangan, keserasian, dan keselarasan, 

Selain asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu 
dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan 
perundang-undangan yang bersangkutan. 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
f. kejelasan rumusan; dan 
g. keterbukaan 

Kemudian, materi muatan peraturan penmdang-undangan hams 
mengandung asas : 
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• keadaan yang menyebabkan hams dilakukannya 
pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, 
dan antar jenis belanja; dan/atau 

• keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 
sebelumnya hams digunakan untuk pembiayaan anggaran 
yang berjalan. 

Selain itu DPR juga mengadakan kegiatan pembahasan dan 
penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
serta pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara. 

Selanjutnya di dalam Pasal 145 disebutkan penyusunan 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah 
berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam 
rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Sedangkan 
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tersebut disusun oleh 
Pemerintah untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPR. 
Selanjutnya RKP yang telah dibahas dan disepakati bersama dengan 
DPR, menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara untuk selanjutnya ditetapkan 
menjadi satu kesatuan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, dan menjadi acuan kerja Pernerintah yang ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden. 

I perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; • 

I. Laporan Realisasi Semester I dan prognosis enam bulan 
berikutnya. 

2. Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan 
perkembangan dan/atau perubahan da1am rangka penyusunan 
prakiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi : 

• perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan 
asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara; 

18 
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Selain merujuk pada Peraturan Tata Tertib yang ada, Ketentuan 
tambahan yang berkaitan dengan pembahasan dan penyelesaian 
RUU tentang APBN beserta Nota Keuangannya yaitu : 

Mengenai pembicaaraan pendahuluan dalam rangka 
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana diatur dalam Pasal 146, maka dilakukan selambat 
lambatnya pada pertengahan bulan Mei, yang meliputi : 

kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya dan 
pokok-pokok kebijakan fiskal; 

kebijakan umurn dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan 
bagi setiap Kementerian Negara/Lembaga dalam penyusunan 
usulan anggaran. 

Selanjutnya Komisi-komisi di DPR dengan Kementerian 
Negara/Lembaga melakukan Rapat Kerja dan/atau Rapat Dengar 
Pendapat untuk membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga tersebut. Hasil pembahasan rencana kerja dan 
anggaran yang dilakukan Kornisi-Komisi dengan Kementerian 
Negara/Lembaga, selanjutnya disampaikan kepada Panitia 
Anggaran DPR RI. 

Pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara disertai Nota Keuangan dan 
dokumen-dokumen pendukungnya disampaikan Presiden kepada 
DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Selanjutnya Fraksi 
diberikan kesempatan untuk menyampaikan pemandangan 
umumnya, yang disampaikan dalam Rapat Paripuma, dimana 
Pemandangan umum Fraksi disampaikan sebelum memasuki 
pembahasan Pembicaraan Tingkat I (Pasal 147-148). 

DPD memberikan pertimbangan kepada DPR Terhadap 
Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara beserta Nota Keuangannya. Adapun tata cara 
penerimaan dan pembahasan pertimbanan DPD ini dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 139 
Peraturan Tata Tertib DPR. 



• Laporan Realisasi Semester I Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya 
yang disampaikan Pemerintah kepada DPR selambat 
lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang 
bersangkutan; dan 

Pembahasan yang dilakukan Panitia Anggaran DPR bersama 
Pemerintah dan Bank Indonesia pada triwulan ketiga setiap Tahun 
Anggaran berisi tentang : 

• Rapat Kerja diadakan oleh Komisi dengan Pemerintah untuk 
membahas alokasi anggaran untuk program, proyek, dan 
kegiatan Kementerian Negara/Lernbaga; dan 

• Rapat Kerja penyelesaian terakhir Rancangan Undang-Undang 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diadakan 
oleh Panitia Anggaran dengan Pe m er i nt ah dan Bank 
Indonesia dengan memperhatikan pemandangan umum Fraksi, 
jawaban Pemerintah, serta saran dan pendapat dari Badan 
Musyawarah, Keputusan Rapat Kerja Komisi dan Pemerintah 
mengenai anggaran untuk program, proyek dan kegiatan 
Kementerian Negara/Lembaga, serta ketentuan Pasal 37 
ayat (2) huruf f dan huruf g, mengenai penyerahan hasil 
pembahasan Komisi kepada Panitia Anggaran sebagai bahan 
akhir penetapan APBN. 

Hal yang sangat urgen mendapatkan perhatian, dalam 
Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara bescrta Nota Kcuangannya adalah 
UU tersebut harus selesai selambat-lamhatnya 2 (dua) bulan 
sebelum tanggal dimulainya tahun anggaran yang bcrsangkutan. 
Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disetujui 
DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, 
kegiatan, dan jcnis belanja. Namun apabila DPR tidak menyetujui 
Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 147, Pemerintah Pusat dapat rnelakukan pengeluaran setinggi 
tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
tahun anggaran sebelumnya. 

20 
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DPR sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153 juga menerima 
RUU yang disampaikan Presiden mengenai Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada DPR 
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir. Adapun Laporan Keuangan dirnaksud 
setidak-tidaknya meliputi realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas 
Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan 
Perubahan Negara dan Badan lainnya. 

• penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan 
perkembangan dan/atau perubahan dalam rangka penyusunan 
prakiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi : 

a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan 
asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara; 

b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; 

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya 
pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan 
dan antar jenis belanja; atau 

d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran 
yang berjalan. 

Sistem APBN yang sekarang berlaku mengenal pula anggaran 
perubahan, sehingga disamping RUU APBN, DPRjuga membahas 
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang 
Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 
anggaran berjalan yang diajukan oleh Pemerintah. Adapun 
pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
harus diselesaikan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan 
berakhir. 
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Setiap anggota masyarakat baik perorangan/kelompok yang 
ingin menyampaikan aspirasinya Jangsung kepada Anggota 
DPR RI, atau kepada alat-alat kelengkapan Dewan wajib 
melakukan : 

4. Penyerapan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat 

Pada Tata Tertib DPR Pasal 164 ayat ( 1) disebutkan, DPR 
menampung dan meni ndaklanjuti aspirasi dan pengaduan 
masyarakat tentang suatu permasalahan yang berada dalam ruang 
lingkup tugas dan wewenang DPR. Bcberapa teknik penyerapan 
aspirasi rnasyarakat yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR 
Pasal 164 ayat (2) adalah RDPU, kunjungan kerja dan DPR 
menerima penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat secara 
langsung (delegasi) dan/atau melalui surat. Selanjutnya, masyarakat 
yang datang langsung ke DPR untuk menyampaikan aspirasinya 
diterirna dan disalurkan oleh pihak Sekretariat Jenderal kepada 
alat kelengkapan DPR RI yang membidangi dan/atau Fraksi di 
DPR RI. 

3. Fungsi Pengawasan 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang 
tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi manajemen yang lain. 
Fungsi pengawasan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Tata 
Tertib DPR adalah fungsi yang dijalankan oleh parlemen untuk 
mengawasi eksekutif dalam menjalankan atau melaksanakan 
undang-undang yang telah dibuat parlemen. Fungsi pengawasan 
DPR dapat dilakukan melalui rapat-rapat dan juga penggunaan 
hak-hak DPR dan hak-hak anggota secara perorangan. Beberapa 
hak yang dimiliki DPR adalah interpelasi, angket dan menyatakan 
pendapat. Sedangkan hak yang dimiliki Anggota DPR adalah 
rnengajukan RUU, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usu! 
dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokol 
dan keuangan dan administratif. Termasuk dalam pelaksanaan 
fungsi pengawasan adalah pemberian persetujuan, pertimbangan 
atau konfirmasi politik lainnya berkaitan dengan orang atau 
terhadap hal-hal tertentu selain orang, seperti penetapan harga, 
tarif dan scbagainya. 
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Komunikasi publik merupakan bagian dari peran dan fungsi 
DPR yang harus dilaksanakan. Hal ini mengingat konsep hubungan 
antara wakiJ dan yang terwakili. Pembuatan kebijakan yang 
dilakukan di DPR harus senantiasa dikomunikasikan dengan 

Aspirasi masyarakat merupakan sebuah input bagi berlangsungnya 
sistem politik Bekerjanya sistem politik adalah hasil dari adanya input 
berupa demand atau tuntutan, Demand atau tuntutan menjadi input 
bagi sistem politik. Begitu seterusnya umpan balik bagi munculnya 
aspirasi baru di masyarakat yang lainnya. Selanjutnya output itu sendiri 
menjadi feedback atau menghasilkan output berupa undang-undang 
atau kebijakan sistem politik. 

5. Komunikasi Publik 

Aspirasi masyarakat yang disarnpaikan kepada DPR dijadikan 
bahan masukan dalam mengadakan Rapat Kerja, Konsultasi dengan 
DPD, RDP, RDPU, kunjungan kerja, Studi Banding, Rapat 
Gabungan, Rapat Panitia Kerja, masukan dalam penyusunan dan 
pembahasan RUU, serta pembahasan anggaran. Masing-masing 
Fraksi dapat mengambil langkah-langkah sesuai dengan kebijakan 
masing-masing. 

Aspirasi masyarakat dalam sistem politik di tanah air 
merupakan stimulus bagi Anggota Dewan untuk melakukan 
tindakan sebagai bentuk tanggapan (res pons) atas aspirasi terse but. 
Dengan demikian, respons Anggota Dewan terhadap aspirasi 
masyarakat menjadi ha) penting bagi sebuah demokrasi di mana 
aspirasi masyarakat menjadi sumber bagi perumusan kebijakan 
oleh para pengambil kebijakan (decision maker) khususnya di 
Dewan Perwakilan Rakyat yang notabene adalah tempat 
berkumpulnya para wakil rakyat. 

1. Pencatatan identitas di Bagian Hubungan Masyarakat. 

2. Membuat surat permohonan audiensi. 

3. Mengembalikan Kartu identitas tamu. 

4. Memperhatikan jam kerja di Jingkungan Sekretariat Jenderal 
DPR RI. 
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Dalarn hal pembcrian rnasukan dilakukan secara lisan, 
Pimpinan alat kelengkapan menentukan waktu pertemuan dan 
jumlah orang yang diundang dalam pertemuan. Pimpinan alat 
kelengkapan menyampaikan undangan kepada orang yang 
diundang. Pertemuan dapat dilakukan dalam bentuk Rapat Dengar 
Pendapat Umum, pertemuan dengan Pimpinan alat kelengkapan, 

masyarakat. Hal ini juga telah diarnanatkan dalam Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan dan Peraturan Tata Tertib DPR dalam bab Partisipasi 
masyarakat, bahwa dalarn rangka penyiapan Rancangan Undang 
Undang, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan 
tertulis kepada DPR. Masukan secara tertulis tersebut disampaikan 
kepada Pimpinan DPR dengan menyebutkan identitas yang jelas. 
Selanjutnya Pimpinan DPR meneruskan masukan tadi kepada alat 
kelengkapan DPR yang menyiapkan Rancangan Undang-Undang 
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari. 

Dalam hal pemberian masukan dilakukan secara Iisan, 
Pimpinan alat kelengkapan menentukan waktu pertemuan dan 
jumlah orang yang diundang dalam pertemuan. Untuk itu Pimpinan 
alat kelengkapan menyampaikan undangan kepada orang yang 
diundang tersebut. Pertcmuan ini dapat dilakukan dalam bentuk 
Rapat Dengar Pendapat Umum, pertemuan dengan Pimpinan alat 
kelengkapan, atau pertemuan dengan Pimpinan alat kelengkapan 
didampingi oleh beberapa Anggota yang terl ibat dalam penyiapan 
Rancangan Undang-Undang. Hasil pertemuan ini climaksud menjadi 
bahan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang yang sedang 
dipersiapkan. 

Selain dalam tahap penyiapan, partisipasi masyarakat juga 
dapat dilakukan dalam arangka pembahasan RUU. Dalam rangka 
pembahasan Rancangan Undang-Undang, masyarakat berhak 
memberikan masukan secara lisan atau tertulis. Masukan secara 
tertulis ini disampaikan kepada Pimpinan DPR dengan 
menyebutkan identitas yang jelas sebelum pembicaraan 
Tingkat II. Selanjutnya Pimpinan DPR meneruskan masukan 
tersebut kepada alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan 
Undang-Undang dalam jangka waktu paling larnbat 7 (tujuh) hari. 
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atau pertemuan dengan pimpinan alat kelengkapan didampingi oleh 
beberapa Anggota yang terlibat dalam penyiapan Rancangan 
Undang-Undang. Sedangkan masukan yang disampaikan dalam 
bentuk tertulis ditujukan kepada alat kelengkapan yang bertugas 
membahas Rancangan Undang-Undang dengan tembusan kepada 
Pimpinan DPR. Akhimya masukan tertulis maupun lisan digunak:an 
menjadi bahan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang yang 
sedang dibahas bersama dengan Presiden. 

Alat kelengkapan yang menyiapkan atau membahas Rancangan 
Undang-Undang juga dapat melakukan kegiatan untuk 
mendapatkan masukan dari masyarakat. Kegiatannya dapat berupa 
Rapat Dengar Pendapat Umum, seminar atau kegiatan sejenis, dan 
kunjungan. Tentunya kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut, 
harus memperhatikan jadwal kegiatan DPR dan anggaran yang 
disediakan. Komunikasi Publik tidak saja penting bagi pelaksanaan 
fungsi legislasi, tetapi juga penting dalam kerangka pelaksanaan 
fungsi pengawasan. Komunikasi ini biasanya diwujudkan dalam 
bentuk kunjungan kerja komisi ke daerah dan kunjungan perorangan 
ke daerah pemilihan. 

Adapun syarat-syarat masyarakat menjadi peninjau dalam 
rapat-rapat di DPR yaitu mengajukan surat Permohonan Izin 
Meninjau Persidangan dan Rapat-Rapat serta mentaati segala 
ketentuan yang diatur dalam peraturan Tata Tertib DPR RI; 
Bab XVI Pasal 119 ayat (I} s/d (6). Hal lain yang harus 
diperhatikan bagi masyarakat yang akan menjadi peninjau dalam 
setiap rapat-rapat yaitu : 

1. Tidak akan menyampaikan pendapat setuju atau tidak setuju 
serta pemyataan lain baik dengan kata-kata atau dengan cara 
apapun. 

2. Tidak akan mernbawa spanduk, poster dan/atau tulisan lain 
dalam bentuk apapun ke dalam ruang rapat. 

3. Tidak akan membuat kegaduhan sehingga mengganggu 
jalannya rapat. 

4. Tidak membawa senjata apapun (senjata api, senjata tajam). 
5. Bersedia menempati tempat yang telah disediakan khusus 

untuk peninjau. 
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Keberhasilan pendidikan politik masyarakat tidak terlepas dari 
sosialisasi politik yang menurut Almond ( 1986: 13) secara efektif 
dapat dilakukan oleh agen-agen sosialisasi politik melalui jalur 
sekolah, keluarga, teman bermain dan media rnassa. Dari keempat 
agen sosialisasi politik tersebut, berdasarkan kemampuan daya 
jangkau dan efek yang dihasilkannya, media massa merupakan 
agen yang cukup efektif digunakan sebagai agen sosialisasi politik. 
Melalui media massa pula masyarakat diajak mengikuti persoalan 
yang menyangkut kepentingan umum dan menilai menurut 
kemampuan masing-rnasing. Dengan demikian rapat dididik ke 
arah kewarganegaraan yang sadar dan beranggungjawab serta 
partisipasi politiknya dapat diberdayakan. Di pihak lain, bagi setiap 
Anggota Dewan terbuka kesempatan untuk bertindak sebagai 
pembawa suara rakyat dan rnengajukan pandangan-pandangan yang 
berkembang secara dinamis dalam masyarakat. Dengan demikian 
"gap" antara wakil dan terwakil dapat diperkecil. Dalam beberapa 
negara, peran edukatif Dewan lebih efektif daripada peran-peran 
lainnya. 

6. Pendidikan Politik 

Komunikasi politik dapat bersifat dua arah antara DPR 
dengan masyarakat, dan juga dapat bersifat satu arah. yaitu setiap 
masyarakat diberikan kesempatan untuk menghadiri rapat-rapat 
yang diadakan di DPR. Melalui kegiatan iui diharapkan masyarakat 
dapat mengetahui seluruh aktivitas Anggota Dewan dalam setiap 
rapat-rapat di DPR, Aktivitas komunikasi politik seperti ini sangat 
berpengaruh terhadap upaya optimalisasi pendidikan politik 
masyarakat. 

7. Bila melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana pada point 
tersebut di atas, maka delegasi akan dikeluarkan dari ruang 
persidangan dan rapat DPR RI. 

6. Setelah selesai menghadiri rapat, bersedia meninggalkan 
Gedung DPR RI. 
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1. Sekretariat Jenderal. 
Pelaksanaan fungsi DPR tidak akan berjalan dengan optimal 

tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, khususnya Sekretariat 
Jenderal DPR RI. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan 
bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPR, 
dibentuk Sekretariat Jenderal DPR. Undang-undang juga 
mengamanatkan agar organisasi Sekretariat Jenderal DPR harus 
disusun sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan untuk 
meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja pelaksanaan 
fungsi DPR. Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut, 
dilakukan penyempurnaan organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI 

B. Sistem Pendukung 

Bagi masyarakat, muara dari berkembangnya pendidikan 
politik masyarakat adalah terciptanya partisipasi politik masyarakat 
yang menurut Huntington bertujuan untuk mempengaruhi penguasa 
baik dalam artian mernperkuatnya, maupun dalam pengertian 
menekannya sehingga memperhatikan atau memenuhi kepentingan 
pelaku partisipasi. Sedangkan di Indonesia partisipasi politik 
ditujukan untuk memberikan dukungan kepada penguasa dan 
pemerintah serta sistem politik yang disusunnya, menunjukkan 
kelemahan penguasa dengan harapan supaya penguasa dapat 
memperbaiki kelemahan tersebut, dan melakukan perubahan sistem 
politik. 

Keberhasilan Dewan membangun komunikasi politik yang kondusif 
dan bersifat dua arah dengan rakyat serta partisipasi aktif masyarakat 
dalam menyampaikan aspirasinya kepada Anggota Dewan dapat dinilai 
sebagai keberhasilan pendidikan politik masyarakat. Bahwa masyarakat 
secara tepat menyalurkan aspirasinya kepada lembaga formil yang salah · 
satu tugas dan wewenangnya adalah menerima dan memperjuangkan 
aspirasi masyarakat. 



a. Adanya pembagian kerja yang jelas; 

b. Adanya hierarki jabatan; 

c. Adanya pengaturan sistern yang konsisten; 

d. Prinsip formalistic impersonality; 

e. Penempatan berdasarkan karier; dan 

f. Prinsip rasionalitas (Max Weber dalam Batinggi, 1999) 

Pada tataran implementasi, birokrasi yang ideal akan dapat 
terwujud manakala beberapa prinsip dasar dari 
penyelenggaraan adrninistrasi dan pemerintahan negara juga 
telah diwujudkan. Salah satu prinsip dasar dari 
penyelenggaraan administrasi dan pernerintahan negara adalah 
netralitas birokrasi. Birokrasi pemerintah harus bersikap netral 
baik dari sisi politik rnaupun dari sisi administratif. Birokrasi 
yang menjadi alat kekuasaan politik akan menjadi tidak netral 
dan rnernihak kepada kekuatan/aliran politik tertentu. Birokrasi 
pemerintah diharapkan tidak akan memihak kepada kelompok 
tertentu agar pelayanan yang dilakukannya bisa diberikan pada 
semua pihak, tanpa membedakan aliran atau partai politik 
tertentu. 

a. Efektivitas Birokrasi 
Birokrasi, menurut Achrnat Batinggi (1999) merupakan 

tipe dari organisasi yang dirnaksudkan untuk mencapai tugas 
tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinir 
secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang. Ciri 
ideal dari birokrasi yaitu : 

melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 400/Sekjen/2005 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Pada hakekatnya terdapat tiga unsur utarna yang menentukan 
sistem pendukung yang ideal, yaitu birokrasi yang ideal (efektivitas 
birokrasi), kualitas sumber daya manusia, dan optimalisasi sistem 
informasi. Deskripsinya adalah sebagai berikut : 

28 
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Birokrasi yang "netral" dalam penyelenggaraan 
administrasi dan pemerintahan negara, ternyata dalam 
praktiknya banyak menghadapi rintangan. Padahal di tengah 
rintangan itu, masyarakat sangat merindukan pelayanan publik 
yang baik, dalam arti proporsional dengan kepentingan, yaitu 
birokrasi yang berorientasi kepada penciptaan keseimbangan 
antara kekuasaan (power) yang dirniliki dengan tanggung 
jawab (accountability) yang mesti diberikan kepada pihak yang 
dilayani. Artinya, walaupun kita menyadari aktualisasi netra 
litas birokrasi adalah merupakan pekerjaan yang tidak mudah 
dan banyak kendala untuk mewujudkannya, namun netralitas 
birokrasi tetap merupakan sebuah konsep ideal yang perlu 
terns disernpumakan dan diseimbangkan antara kekuasaan yang 
dimiliki dengan tanggungjawabnya kepada pihak yang dilayani. 

Prinsip dasar kedua setelah netralitas birokrasi dari 
penyelenggaraan administrasi dan pemerintahan negara, yaitu 
prinsip pertanggungjawaban (accountability). Dal am 
perspektif teoritis, keberhasilan untuk mewujudkan ide 
dernokratisasi salah satunya dinilai berdasarkan penerapan 
prinsip akuntabilitas pada semua level aktivitas pemerintahan, 
termasuk juga birokrasi pemerintahan. Dikotomi politik 
administrasi dimaksudkan untuk dapat mewujudkan asas 
tanggung gugat ( adminstrative accountability) clan menjadi 
prioritas utama untuk direalisasikan. 

Pada tataran konseptual, netralitas birokrasi mendapat 
penilaian kritis dari para pakar ilmu administrasi maupun 
politik, seperti yang disorot oleh Woodrow Wilson tentang 
kenetralan birokrasi. Menurutnya birokrasi berfungsi 
melaksanakan kebijakan politik, sehingga birokrasi itu harus 
berada di luar kajian politik. Konsep dasar Wilson ini kemudian 
diikuti oleh sarjana politik Frank Goodnow ( 1900) yang 
menyatakan bahwa ada dua fungsi pokok pemerintah yang 
amat berbeda satu sama lainnya yaitu fungsi pokok politik 
dan administrasi. Fungsi politik berarti birokrasi membuat dan 
merumuskan kebijakan-kebijakan, sementara fungsi 
administrasi berarti birokrasi tinggal melaksanakan kebijakan 
terse but. 
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a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. 
Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran 
penyalahgunaan wewenang. Sedangkan akuntabilitas 
hukum berkaitan dengan jaminan kepatuhan terhadap 
hukum dan peraturan lain yang dipersyaratkan dalam 
penggunaan sumber daya publik. 

b. Akuntabilitas proses berkaitan dengan masalah prosedur 
yang digunakan dalam tugas. Akuntabilitas proses 
berkaitan dengan metode dan prosedur operasi dari suatu 
sistem yang mentransforrnasikan input menjadi output. 

c. Akuntabilitas program-program berkaitan dengan masalah 
pencapaian tujuan (efektivitas) dan mempertimbangkan 
altematif program yang memberikan hasil optimal dengan 
biaya minimal. 

d, Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan masalah 
pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. 

Penerapan prinsip akuntabilitas pada pr a kt i k 
penyelenggaraan birokrasi memiliki dua dimensi yaitu pertama, 
berupa pemberian kewenangan kepada aparat birokrasi untuk 
menjalankan kekuasaannya, dan kedua, berupa pernberian 
keleluasaan kepada masyarakat untuk mengontrol kerja aparat 
birokrasi. Digunakannya kedua dimensi ini adalah merupakan 
prasyarat bagi terciptanya hubungan timbal balik antara 
kekuasaan yang dimiliki dengan tanggung-gugat yang harus 
diberikan kepada masyarakat. Oleh k ar e na itu konsep 
akuntabilitas mengenal tiga aspek yang menonjol yakni 

Akuntabilitas menurut The Oxford Advance Leaner's 
Dictionary sebagaimana dikutip Nasucha (2004: I 25) diartikan 
sebagai sesuatu yang diperlukan atau diharapkan untuk 
memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan. Oleh 
karena itu akuntabilitas disebut juga sebagai tanggungjawab 
yang bersifat objektif. Menurut Ellwood (1993) dalam bukunya 
Financial Accuntability and Management Local Government 
Studies, sebagaimana dikutip Nasucha, ada empat dimensi 
akuntabilitas publik yaitu : 
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(1) setiap pejabat pada masing-masing tingkat manajerial harus 
merniliki tanggungjawab yang lebih besar; (2) setiap aparat 
birokrasi hams punya sikap responsif terhadap segala 
perrnasalahan yang terjadi dimasyarakat, khususnya kelompok 
masyarakat yang membutuhkan pelayanan prioritas; (3) dan 
setiap aparatur harus punya komitmen yang besar pada nilai 
dan standar moralitas yang tinggi dalam menjalankan 
kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya dengan adanya kebijakan 
pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 
tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pernerintah, tentunya 
harus direspons oleh semua pihak, karena kebijakan tersebut 
telah memberikan ruang publik yang positif, sehingga bisa 
diketahui, seberapa besar tingkat capaian kinerja instansi publik 
termasuk di dalamnya aparatumya, serta seberapa besar tingkat 
paratisipasi publik untuk memberikan feedback -nya terhadap 
kondisi yang terjadi berupa daya respons yang cerdas agar 
terpelihara pelayanan publik yang diharapkan dan optimal. 

Melalui konsep tanggung gugat yang demikian, para 
pejabat pemegang kekuasaan (the holders of power) hendaknya 
menyadari bahwa mereka pada dasarnya merupakan pelaksana 
dari tugas-tugas yang diberikan atau dimandatkan oleh pihak 
pihak yang secara politis dan administratif memiliki 
kewenangan untuk mengontrol segala tindakannya, baik 
berdasarkan kode etik, peraturan, arah kebijaksanaan, dan 
sebagainya, Asas akuntabilitas pada keseluruhan kegiatan 
Sekretariat Jenderal DPR RI dapat dibagi menjadi akuntabilitas 
struktural dan akuntabilitas fungsional. Pertanggungjawaban 
struktural dilakukan Sekretaris Jenderal DPR RI kepada 
Pres iden (karena kedudukannya sebagai PNS) dan 
pertanggungjawaban fungsional dilakukan Setjen DPR RI 
kepada Dewan melalui Pimpinan DPR (karena terkait dengan 
fungsinya sebagai supporting system). 

Setel ah kedua prinsip dasar dari penyelenggaraan 
adrninistrasi dan pemerintahan negara tersebut dilaksanakan, 
maka kita berharap birokrasi yang ideal akan dapat tercipta. 
Cepat-Iambatnya perwujudan birokrasi yang ideal ini juga 
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Selanjutnya pembagian kerja menciptakan kelornpok 
kelompok spesialis. Cara kita mengelompokkan para spesialis 
itu disebut departementalisasi yaitu cara organisasi secara khas 
mcngkoordinasikan akti vitas yang telah didiferensiasi secara 

Spesialisasi merujuk pada pengelompokan aktivitas 
tertentu yang dilakukan satu individu dan bentuk yang paling 
dikenal adalah spesialisasi fungsional dimana pekerjaan 
dipecah-pecah menjadi tugas yang sederhana dan berulang. 
Namun jika para individunya yang dispesialisasi dan bukan 
pekerjaannya, maka dikenal sebagai spesialisasi sosial yang 
dicapai dengan menyewa tenaga profesional yang mempunyai 
keterampilan yang tidak dapat dijadikan rutin. 

Kornpleksitas merujuk pada tingkat differensiasi yang ada 
di dalam sebuah organisasi. Differensiasi itu sendiri terbagi 
atas diffe rensiasi horisontal, differensiasi vertikal, dan 
differensiasi spesial. Sesungguhnya differensiasi horisontal 
merujuk pada tingkat differensiasi antara unit-unit berdasarkan 
orientas i para anggotanya, sifat dari tugas yang mereka 
laksanakan, dan tingkat pendidikannya serta pelatihannya. 
Dapat dikatakan bahwa semakin banyak jenis pekerjaan yang 
ada dalam organissi yang membutuhkan pengetahuan dan 
keterampilan yang istimewa, semakin kompleks pula organisasi 
tersebut. Bukti paling nyata pada organisasi yang menekankan 
differens iasi horisont al adalah spe.si al is asi dan 
departementalisasi. 

sangat tergantung kepada efektivitas struktur organisasi sebagai 
wadah bagi aparat birokrasi dalam melaksanakan praktik 
penyelenggaraan birokrasi. Namun demikian menurut Stephen 
P Robbins ( 1994:90-128), realitanya menunjukkan sukar untuk 
mendapatkan organisasi yang dikelola dengan baik yang tidak 
mengadakan restrukturisasi untuk efisiensi biaya, menjadi lebih 
tanggap terhadap keinginan semua pihak, atau rnencapai tujuan 
yang ditetapkan. Selanjutnya restrukturisasi organisasi ini 
meliputi tiga hal yaitu kompleksitas, formalis asi, dan 
sentralisasi. 



33 

horisontal. Departemen dapat dibentuk atas dasar angka-angka 
yang sederhana, fungsi, produk atau jasa atau proses. 

Differensiasi vertikal merujuk pada keda1aman struktur. 
Differensiasi meningkat, demikian pula kompleksitasnya, 
karena jumlah tingkat hirarki di dalam organisasi bertambah. 
Makin banyak tingkat yang terdapat di antara top manajemen 
dan tingkat hirarki yang paling rendah, makin besar pula 
potensi terjadinya distorsi dalam komunikasi, dan makin sulit 
mengkoordinasikan pengambilan keputusan. Namun demikian 
differensiasi vertikal dan horisontal tidak harus ditafsirkan 
sebagai tidak ada ketergantungan antara yang satu dan lainnya. 
Differensiasi vertikal sebaiknya diartikan sebagai tanggapan 
terhadap peningkatan differensiasi horisontal. Jika spesialisasi 
rneluas, maka koordinasi tugas makin dibutuhkan. Sedangkan 
differensiasi spasial merujuk pada tingkat sejauhmana lokasi 
organisasi tersebar secara geografis. Differensiasi spasial dapat 
dilihat sebagai perluasan dari dimensi dan differensiasi 
horisontal dan vertikal. Artinya, adalah mungkin untuk 
memisahkan tugas dan pusat kekuasaan secara geografis. 

Kompleksitas menjadi penting karena jika kompleksitas 
meningkat, maka akan demikian juga halnya dengan tuntutan 
terhadap manajemen untuk memastikan bahwa aktivitas 
aktivitas yang differensiasi dan disebar bekerja dengan mulus 
dan secara bersamaan ke arah pencapaian tujuan organisasi. 
Organisasi yang dapat hidup terns akan cenderung menjadi 
lebih kompleks karena aktivitas mereka sendiri dan lingkungan 
yang mengelilinginya menjadi lebih kompleks. 

Formalisasi merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan 
di dalam organisasi itu distrandarisasikan. Jika sebuah 
pekerjaan sangat diformalisasikan, maka pemegang pekerjaan 
hanya mempunyai sedikit kebebasan mengenai apa yang hams 
dikerjakan, bilamana mengerjakannya, dan bagaimana ia harus 
melakukannya. Para pegawai dapat diharapkan untuk selalu 
menangani masukan yang sama dengan cara yang sama dan 
menghasilkan keluaran yang sama dan konsisten. Untuk tujuan 



Membicarakan masalah sumber daya manusia dalam suatu 
instansi, sesungguhnya akan membawa pola pikir kita kepada 
persoalan awal mengenai analisa j abatan dan pemilihan 
karyawan yang akan mengisinya. Persoalan awal ini penting 
sekali dicarikan solusinya, agar upaya untuk meningkatkan 

b. Kualitas Sumber Daya Manusia. 

Sentralisasi adalah yang paling problematis dari kornponen 
sebelumnya. Kebanyakan ahli mcndcfinisikan sebagai tingkat 
dimana pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada suatu 
titik tunggal dalam organisasi. Konsentrasi yang tinggi 
menyatakan adanya sentralisasi yang tinggi, sedangkan 
konsentrasi yang rendah menunjukkan sentralisasi yang rendah 
atau disebut desentralisasi. Pentingnya pengetahuan mengenai 
kekuasaan dan rantai komando bagi pemahaman sentralisasi, 
sama pentingnya dengan kesadaran akan proses pengambilan 
keputusan. Tingkat pengawasan yang dimiliki seorang 
pimpinan terhadap keseluruhan proses pengambilan keputusan 
rnerupakan ukuran sentralisasi. 

' 
1 
I 
1 

.I 
pengukuran formalisasi akan dihitung dengan memperhatikan 
selain dokumen res mi organisasi, sikap pegawai sampai pada 
tingkatan dirnana prosedur pekerjaan diuraikan dan peraturan 
diterapkan. 

Makin besar profesionalisme sebuah pekerjaan, maka 
makin kecil kemungkinan pekerjaan itu diformalisasi dengan 
tinggi. Walaupun ada pengecualian bagi pekerjaan-pekerjaan 
tertentu. Formalisasi berbeda bukan hanya dalam keterampilan 
kerja, tetapi juga dalam tingkatan organisasi dan departemen 
fungsional. Formalisasi cenderung mempunyai hubungan yang 
berbanding terbalik dengan tingkatan organisasi. Selain itu 
jenis pekerjaan jug a mempengaruhi tingkat formalisasi. 
Pekerjaan yang memiliki kekhasan lebih diformalisasikan dari 
pada pekerjaan yang tidak memiliki kekhasan. Organisasi 
menggunakan formalisasi karena keuntungan yang diperoleh 
dari pengaturan perilaku para pegwai. 

34 
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(2) studi terhadap tugas dan kewajiban suatu jabatan untuk 
menentukan kemampuan karyawan (standar kompetensi) 
yang diperlukan bagi jabatan tersebut. 

Studi yang menentukan kebutuhan karyawan inilah yang 
biasa disebut dengan analisa jabatan. Analisa jabatan 
merupakan suatu proses untuk mempelajari dan mengumpulkan 
berbagai inforrnasi yang berhubungan dengan berbagai operasi 
dan kewajiban suatu jabatan. Proses analisa jabatan sendiri 
sebenamya merupakan suatu pengumpulan data. Berbagai 
pendekatan bisa dipergunakan untuk melakukannya, seperti 
kuesioner, menulis cerita singkat, observasi dan wawancara 
(paling sering digunakan). Selanjutnya hasil dari analisajabatan 
ini adalah deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. 

Deskripsi jabatan merupakan suatu statement yang teratur 
dari berbagai tugas dan kewajiban suatu jabatan tertentu. 
Penyusunannya harus dapat dipahami dengan mempergunakan 
cara: identifikasi jabatan, ringkasan jabatan, tugas yang 
dilaksanakan, pengawasan yang diberikan dan yang diterima, 
hubungan dengan jabatan-jabatan lain, bahan-bahan/alat/mesin 
yang dipergunakan, kondisi kerja, penjelasan istilah-istilah 
yang tidak lazim, dan komentar tambahan untuk rnelengkapi 
penjelasan di atas. Hal penting yang harus dilakukan dalam 
pembuatan deskripsi jabatan adalah membuat/menuliskan 
tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk jabatan tersebut. 

(1) rancangan jabatan; 

kualitas sumber daya manusia pada tahap selanjutnya akan 
dapat tercapai. 

Semua instansi pasti memiliki kesamaan keinginan, 
terutama berkaitan dengan kualitas karyawan yang akan 
dipanggil dan mengisi suatu jabatan. Untuk itu bagian 
kepegawaian perlu menetapkan standar minimum yang 
sebaiknya dipenuhi oleh seorang karyawan yang akan 
membidangi pekerjaan tertentu. Hal pokok yang berkaitan 
dengan penentuan mutu menurut Heidjrachman (1990: 24-25) 
menyangkut masalah : 
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Sesudah kita mengetahui spesifikasi j abatan, maka langkah 
k ita selanjutnya adalah mengajukan siapa yang akan 
memangku jabatan tersebut atau karyawan yang bagaimana 
yang akan menduduki jabatan tersebut. Jawaban atas 
pertanyaan tersebut kemudian disusun menjadi apa yang 
disebut spesifikasi jabatan yaitu suatu statement dari kualitas 
minimum karyawan yang bisa diterima agar dapat menjalankan 
satu jabatan dengan baik. 

Masalah kedua setelah kita melakukan analisa jabatan 
adalah menentukan jumlah masing-masing jenis karyawan 
yang diperlukan. Untuk itu bagian kepegawaian perlu 
melakukan proyeksi terhdap kebutuhan instansi pada periode 
tertentu. Proyeksi kebutuhan karyawan sangat erat 
hubungannya dengan proyeksi kebutuhan instansi tersebut di 
masa yang akan datang. Banyak sedikitnya jenis karyawan 
yang diperlukan akan tergantung pada proyeksi kebutuhan 
instansi di masa yang akan datang. Selain itu, telah 
dikembangkan metode penentuan jumlah karyawan dengan 
mendasarkan diri kepada mctodc antrian (waiting-line) yaitu 
metode yang mencoba menentukan jumlah optimal berdasarkan 
beban kerja yang bervariasi tiap-tiap harinya. Hasil dari analisis 
beban kerja ini adalah penentuan jumlah karyawan yang 
diperlukan untuk menyelesaikan suatu beban kerja tertentu. 
Sesudah permasalahan awal ini dapat kita atasi, rnaka mulailah 
kita pada tahap peningkatan kualitas sumber daya manusia 
dari karyawan yang menjalankan tugas dan fungsinya. 

Sesungguhnya ada banyak faktor yang menjadi penentu 
bagi upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 
(SOM). Masing-masing faktor mcmiliki alasan teoritis yang 
menjadi argumentasi penting dalam upaya meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia tersebut. Argumentasi ini 
me.nj ad i sangat penting di ketahui bahkan bila perlu 
diaplikasikan oleh semua pihak yang merni l ik i tujuan 
meningkatkan kinerja organisasi kerjanya. 

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi peningkatan 
kualitas sumber daya manusia adalah kepuasan kerja. Ada 
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beberapa teori yang digunakan untuk mengukur tingkat 
kepuasan seorang karyawan dalam bekerja. Salah satunya 
adalah Equity theory yang dikembangkan oleh Adams yaitu 
prinsip dari teori ini adalah orang akan merasa puas atau tidak 
puas, tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan 
(equity) atau tidak atas suatu situasi. Perasaan equity dan 
inequity atas suatu situasi diperoleh seorang karyawan dengan 
cara membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas 
atau setingkat dalam suatu pekerjaan. 

Ada tiga elemen dari equity theory ini yaitu input, 
outcomes dan comparison person. Input ialah segala sesuatu 
yang berharga yang dirasakan karyawan sebagai sumbangan 
terhadap pekerjaan. Dalam hal ini misalnya pendidikan, 
pengalaman kerja, pengetahuan dan sebagainya. Outcomes 
adalah segala sesuatu yang berharga yang dirasakan karyawan 
sebagai basil dari pekerjaannya, misalnya gaji, insentif, 
pengakuan atas j ati diri dan sebagainya. Sedangkan 
comparison persons ialah kepada orang lain dengan siapa 
karyawan membandingkan rasio input-outcomes dirinya 
dengan rasio input-outcomes orang lain. Bila perbandingan 
itu dianggapnya cukup adil, rnaka ia akan merasa puas. Bila 
perbandingan itu tidak seimbang tetapi tidak menguntungkan, 
bisa menimbulkan ketidakpuasan tapi bisajuga tidak (karyawan 
yang bersangkutan tetap merasakan kepuasan kerja). Namun 
bila perbandingan itu tidak seimbang dan merugikan tentunya 
akan menimbulkan ketidakpuasan. Aplikasi dari teori ini 
penting untuk diketahui oleh pihak manajemen atau alasan 
seorang karyawan dalam mernberikan promosi atau 
penghargaan atas pekerjaan yang dilakukannya. 

Dalam melihat kepuasan kerja, memang tidak bisa 
disalahkan pendapat banyak orang yang mengatakan gaji 
merupakan faktor utama dalam menentukan kepuasan kerja, 
Hal ini sesuai dengan tingkatan motivasi manusia sebagaimana 
dikemukakan oleh Maslow, bahwa gaji termasuk pada 
kebutuhan dasar manusia. Namun demikian sesungguhnya ada 
banyak faktor yang dapat menimbulkan kepuasan kerja, 
sebagaimana diungkapkan Harold E Burt yaitu: 
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4. Hams terbuka kemungkinan untuk menggunakan semua 
jalur komunikasi formal dengan mengindahkan hirarki 
organisasi yang berlaku. 

1. Setiap orang dalam organisasi harus mengetahui semua 
saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi. 

2. Setiap orang dalam organisasi harus mengetahui saluran 
kornunikasi yang terbuka baginya dan bagaimana tata cara 
penggunaannya dan tata cara itu biasanya berkaitan dengan 
nilai-nilai yang diakui dalam organisasi tersebut. 

3. Garis komunikasi sebaiknya langsung dan sesingkat 
mungkin untuk menghindari distorsi dalam proses 
komunikasi tersebut. 

Untuk itu hal-hal yang sifatnya clcmcnter dalam 
memahami teknik berkomunikasi sccara efektif harus 
diperhatikan (Sondang P Siagian; 1995:50), yaitu: 

c. Sistem Komunikasi dan Informasi 
Komunikasi memegang peranan yang cukup penting 

dalam kehidupan organisasi pada umumnya dan dalam usaha 
menumbuhkan dan memelihara perilaku karyawan pada 
khususnya. Komunikasi yang efektif merupakan dinarnisator 
sistem kerja sama dalam organisasi dan menghubungkan tujuan 
instansi dengan para karyawan yang bersangkutan. Berdasarkan 
hasil penelitian (Wuranto; 1989:29) diketahui antara 75% 
hingga 90% dari waktu kerja karyawan dipergunakan untuk 
berkomunikasi. 

Namun demikian pengembangan karier tidak hanya 
mengandalkan usaha perseorangan, karena usaha demikian 
tidak selalu menjadi kepentingan organiasi yang terbaik. Agar 
pengembangan karier dapat menguntungkan instansi, rnaka 
bagian kepegawaian perlu memberikan bermacam-macam 
pelatihan sebagaimana telah diulas pada bagian terdahulu. 
Bagian kepegawaian perlu mencatat bantuan pimpinan 
karyawan, memberikan umpan balik kepada para karyawan, 
dan menciptakan suatu lingkungan kerja yang bersatu untuk 
meningkatkan pengembangan karier. 
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5. Garis komunikasi hendaknya tidak terganggu meskipun 
kegiatan berlangsung dalam organisasi yang bersangkutan. 

6. Orientasi komunikasi hendaknya terjamin. 

7. Orang-orang yang bertindak sebagai pusat komunikasi 
hendaknya orang-orang yang terampil dalam 
menggunakan sarana dan prasarana komunikasi. 

Salah satu unit kerja yang tugas utamanya adalah berkaitan 
dengan menerima dan menyebarluaskan informasi kepada 
publiknya adalah bagian hubungan masyarakat. Aktivitas 
humas perlu dijalankan oleh setiap instansi dengan tujuan untuk 
mendapatkan: 

1. pengertian masyarakat 

2. kepercayaan masyarakat 

3. bantuan masyarakat 

4. kerjasama masyarakat. 

Aktivitas hubungan masyarakat adalah dimaksudkan 
membangun komunikasi yang efektif dengan publiknya. Oleh 
karena itu seorang petugas humas menurut ahli komunikasi 
M. Cultip dan Allen H. Center dalam bukunya Effective 
Public Relations, mengemukakan faktor-faktor yang 
menyebabkan komunikasi efektif, faktor-faktor itu disebutkan 
dengan the seven e's communication yaitu credibility 
(keterpercayaan), context (perhubungan, perhatian), content 
(kepuasan), clarity (kejelasan), continuty and consistency 
(kesinambungan dan konsistensi), capability of audience 
(kemampuan pihak penerima berita) dan channels of 
distribution (saluran pengiriman berita). 

Berdasarkan kriteria-kriteria yang terdapat dalam 
kegiatan hubungan masyarakat, maka dapat disimpulkan yang 
dimaksud dengan humas (Public Relations) adalah fungsi 
manajemen dengan tujuan membentuk good will, toleransi 
(tolerance), saling kerjasama (mutual symbiosis), sating 
mempercayai (mutual confidence), saling pengertian (mutual 
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Selain diterima dan disebarluaskan melalui aktivitas 
kehurnasan, informasi juga harus disimpan dan dibuka kembali 
apabila diperlukan. Kegiatan ini dinamakan kegiatan 
pengarsipan informasi. Kegiatan pengarsipan informasi 
sebagaimana dijelaskan dalam buku Sistem Informasi 
Manajemen (Sondang P Siagian; 1999: 19) sangat penting 
karena pengalaman menunjukkan bahwa tidak semua informasi 
yang dimiliki digunakan segera. Oleh karena itu informasi 
tersebut jangan sampai hilang atau sukar untuk ditelusuri 
apabila diperlukan. 

Arsip informasi berdasarkan sifatnya dapat digolongkan 
kepada dua bagian yaitu arsip Dinarnis dan arsip statis. Bahwa 
suatu informasi yang telah disimpan namun masih sering 
digunakan untuk keperluan pembentukan sebuah kebijakan 
digolongkan sebagai arsip dinamis. Sedangkan informasi yang 
telah disimpan namun dipergunakan sewaktu-waktu dan 
dijadikan bentuk dokumentasi digolongkan sebagai arsip statis. 
Pada intinya kedua penggolongan arsip informasi ini harus 
memiliki kesamaan prinsip pengarsipan yaitu menyimpan 
informasi secara baik dan aman serta dengan mudah 
menyajikan kembali apabila informasi tersebut dibutuhkan. 

Mengikuti perkembangan teknologi informasi, arsip 
informasi ini dapat disimpan dalam alat penyimpan informasi 
yang lebih canggih misalnya melalui hard disk, microfilm, 
CD, VCD dan lain sebagainya. Salah satu manfaat dari berbagai 
alat penyimpanan yang sarat teknologi ialah penghematan biaya 
penyimpanan, terutama karena tempat yang diperlukan tidak 
lagi ruangan yang besar. Disamping itu dengan sarana 
berteknologi tinggi, keamanan informasi menjadi lebih 
terjamin. 

understanding) dan saling menghargai (mutual appreciation), 
serta untuk memperoleh opini publik yang favorable, good 
image yang tepat berdasarkan hubungan yang harrnonis, baik 
hubungan ke dalam (internal relations) rnaupun hubungan ke 
luar (external relations). 
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Pengelolaan informasi akan semakin optimal dilakukan 
oleh sarana dan prasarana yang canggih dengan memanfaatkan 
kemajuan teknologi informasi. Revolusi Teknologi Informasi 
(Tl) menghasilkan berbagai jenis komputer yang canggih yang 
memiliki kemampuan mengolah data yang demikian besar, 
sehingga mampu mengerjakan banyak instruksi dengan 
kecepatan yang tinggi. 

Sehubungan dengan perkembangan TI yang semakin pesat, 
maka ada enam hal yang perlu diperhatikan para pemakai 
komputer yaitu: 

1. Berbagai jenis komputer sekarang ini memungkinkan 
penggunanya memilih jenis yang sesuai dengan 
kebutuhannya. 

2. Kemampuan komputer semakin canggih. 

3. Memudahkan akses informasi bagi pembuat kebijakan. 

4. Usia satu jenis komputer semakin pendek karena telah 
lahir generasi yang lebih canggih lagi. 

5. Semakin mudah digunakan (user friendly). 

6. Diversifikasi TI menghasilkan teknologi informasi yang 
lebih canggih lagi, 

Selain perangkat keras dalam TI juga digunakan perangkat 
lunak yang membuat komputer menjadi alat yang tangguh 
dan handal bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan. 
Perangkat lunak memiliki tiga fungsi yaitu: 

I . Mengelola berbagai sumber daya komputer yang dimiliki 
oleh instansi. 

2. Mengembangkan berbagai sarana yang dapat digunakan 
oleh sumber daya manusia sehingga dicapai 
pemanfaatannya yang optimal. 

3. Menjernbatani peranan informasi sebagai basil oJahan data 
dengan penggunanya. 
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Pada hakekatnya terdapat dua jenis perangkat lunak yaitu: 

a. Perangkat lunak sistem ialah seperangkat program yang 
fungsinya adalah mengkoordinasikan dan mengendalikan 
penggunaan perangkat keras di samping sebagai wahana 
untuk mendukung penggunaan perangkat lunak aplikasi. 

b. Perangkat lunak aplikasi sistem ialah instruksi yang ditulis 
oleh atau untuk pemakai agar dapat mengaplikasikannya 
untuk bidang tugas masing-masing, baik yang sifatnya 
teknis maupun non teknis. 

Salah satu perkembangan di bidang teknologi informasi 
dewasa ini yang diaplikasikan untuk aneka ragam kepentingan 
ialah internet yang merupakan jaringan kornputer global. 
Melalui internet ini, komunikasi langsung para penggunanya 
dengan berbagai pihak akan semakin dipermudah dan juga 
mempermudah memperoleh informasi tanpa batas waktu dan 
ruang. 

Perkembangan TI yang sernakin pesat sehingga para 
pemakai yang masuk jaringan internet tidak perlu 
mcnggunakan komputer merk dan sistem pengoperasian 
(operations system) tertentu. Komputer rnerk apapun termasuk 
personal computer dengan sistem pengoperasian yang beragam 
dapat digunakan, karena komputer yang sudah dihubungkan 
ke internet dapat saling berbagi informasi meskipun merk dan 
jenisnya berbeda. Dengan menggunakan layanan jaringan yang 
mendunia World Wide Web yang menerapkan hypertext link, 
maka mencari dan mengakses informasi di internet menjadi 
sangat mudah. 

Teknologi dan arsitektur internet dapat juga digunakan 
untuk kepentingan internal instansi yang disebut dengan 
intranet yaitu jaringan yang terdapat dalam suatu instansi 
dengan menggunakan teknologi dan arsitektur internet. 
Perbedaan kebudayaan terletak pada cakupan akses, cara 
penggunaan teknologi untuk berkomunikasi dan pemakainya. 
Internet sangat global, komunikasi terjadi dengan menggunakan 
saluran telekomunikasi umum dan siapa saja dapat menjadi 
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2. Manajemen Kerumahtanggaan DPR RI. 
Salah satu f aktor penting yang juga berpengaruh terhadap 

kinerja Dewan adalah bagaimana pengelolaan manajemen 
Kerumahtanggaan DPR RI atau mungkin dapat dikatakan 
pengorganisasian kegiatan-kegiatan Dewan. Manajemen 
kerumahatanggaan DPR RI yang dirnaksudkan disini adalah 
pengorganisasian alat-alat kelengkapan Dewan, pengorganisasian 
jadwal kegiatan atau sidang-sidang Dewan dan pengalokasian waktu 
untuk setiap kegiatan. Hal ini penting untuk dikelola mengingat 
hal-hal tersebut akan berpengaruh pada efisiensi dan efektivitas 
kerja DPR. 

Pengorganisasian alat kelengkapan DPR sama halnya dengan 
menyusun struktur kelembagaan Dewan. Ada beberapa hal yang 
selama ini menjadi pertimbangan dalam pembentukan alat 
kelengkapan DPR. khususnya Komisi, yaitu pasangan kerja dengan 
pemerintah dan keterwakilan setiap anggota fraksi secara 
proporsional di dalam Komisi, Ketika jumlah departemen banyak 
maka komisi yang dibentuk semakin banyak atau menambahkan 
jumlah pasangan kerja di masing-masing komisi. Pertimbangan 
berikutnya adalah perolehan suara partai politik dalam Pemilu. 
Pada masa lalu, jumlah komisi terpaksa harus disesuaikan dengan 
perolehan suara salah satu partai politik. Selanjutnya pemah pula 
dibentuk subkomisi namun juga tidak berjalan efektif. Pada saat 
sekarang dengan jumlah partai peserta pemilu yang semakin 
banyak, maka altematif yang dipilih adalah dibentuknya fraksi 

- R1 

pengguna. Sedangkan intranet cakupannya terbatas yaitu pada 
lingkup internal instansi, koneksinya hanya untuk antar bagian 
dalam instansi tersebut. Intranet sangat bermanfaat bagi suatu 
instansi karena setiap orang di dalamnya dapat mengakses 
informasi, mengirim pesan dan berdiskusi dengan orang lain 
dalam satu instansi. Saluran komunikasi antar karyawan dalam 
suatu instansi menjadi diperrnudah dan distribusi informasi 
dalam intranet ini tidak tergantung pada platform. Intranet 
tidak mensyaratkan penggunaan perangkat keras dan perangkat 
lunak tertentu. 
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gabungan. Kondisi-kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap 
efektivitas kerja Dewan. 

Pengorganisasian jadwal-jadwat kegiatan di Dewan berkaitan 
erat dengan perangkapan anggota dewan di dalam alat kelengkapan 
dan panitia-panitia. Secara prinsip ketika ada kegiatan Rapat 
Paripurna, maka dapat dipastikan tidak ada kegiatan di alat 
kelengkapan . Hal ini untuk menghindari kesan atau alasan ketika 
Rapat Paripurna kosong karena ada kegiatan di alat kelengkapan. 
Selanjutnya ketika ada kegiatan Komisi, maka seharusnya kegiatan 
di alat kelengkapan lain yang dimungkinkan adanya perangkapan 
anggota, tidak diadakan kegiatan. 
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l. Fungsi Legislasi 
Dal am bidang legislasi, Pasal 20 ayat (1 ), Pas al 21, dan 

Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, memberikan peran yang kuat kepada Dewan, 
dengan melakukan pergeseran wewenang pembuatan undang 
undang dari Presiden kepada DPR. 

Dengan adanya perubahan wewenang pembuatan undang 
undang dari Presiden kepada DPR RI tersebut, tidaklah berlebihan 
apabila masyarakat dari semua lapisan, menaruh perhatian dan 
harapan yang begitu besar kepada DPR RI untuk menciptakan 
pemerintahan yang demokratis melalui optimalisasi pelaksanaan 
hak-hak konstitusionalnya, terutama da1am menggunakan hak-hak 
yang selama ini, tidak digunakan secara optimal, termasuk dalam 
pelaksanaan fungsi legislsasi. Dalam hal ini, perubahan kekuasaan 

A. Pelaksanaan Fungsi-fungsi DPR RI 
Berdasarkan proses terbentuknya dan harapan besar yang diberikan 

kepada Dewan, proses demokratisasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan 
dari upaya meningkatkan peran dan kinerja DPR melalui pelaksanaan 
tugas dan fungsinya dalam sistem ketatanegaran kita. Hal paling 
mendasar dalam meningkatkan kinerja DPR RI adalah terpenuhinya 
tuntutan dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya yang dapat dilihat 
dari bagaimana DPR melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang 
legislasi, anggaran, dan pengawasan. 

Namun, pada kenyataannya pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI 
sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, 
masih mengalami hambatan sehingga pelaksanaan tugas, fungsi dan 
penggunaan hak-hak serta kinerja DPR belum optimal. Belum 
optimalnya kinerja DPR RI tersebut diindikasikan sebagai berikut : 

BAB III 
PELAKSANAAN DAN PERMASALAHAN 
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Selain belum memberikan manfaat yang optima) bagi 
kepentingan masyarakat, banyaknya RUU dalam Daftar 
Prolegnas yang merupakan RUU untuk mengubah UU yang 
relatif belum lama berlaku juga merupakan kenyataan bahwa 
kualitas UU yang dihasilkan perlu dipertanyakan. Beberapa 
RUU dalam Daftar Prolegnas tersebut antara lain : RUU 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 14 Tahun 
2002 tentang Pengadilan Pajak, RUU tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, RUU tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme, RUU tentang Perubahan Atas UU 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU tentang 

a. Kualitas undang-undang yang dihasilkan dinilai belum 
memberi manfaat langsung terhadap kehidupan masyarakat. 

Banyaknya undang-undang yang dihasilkan belum 
memberi manfaat langsung terhadap kehidupan rakyat. 
Mengenai kenyataan ini dapat dilihat baik dari daftar RUU 
Program Perencanan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 
maupun dari daftar RUU Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas) Tahun 2005-2009, dari jumlah 284 RUU, hanya 
14, 78% atau 42 RUU yang terkait dengan kesejahteraan rakyat. 
Sebanyak 27,46% atau 78 RUU terkait dengan perekonomian, 
55,98% atau 159 RUU terkait dengan bidang politik, hukum, 
dan keamanan dan selebihnya 1, 76% atau 5 RUU merupakan 
R UU di luar ketiga bidang tersebut, seperti RUU tentang 
Bendera, RUU tentang Lambang Negara, RUU tentang Lagu 
Kebangsaan, dan sebagainya. 

membentuk undang-undang tersebut seharusnya membawa 
konsekuensi logis bagi anggota Dewan untuk lebih meningkatkan 
kinerjanya di bidang legislasi. 

Namun, diindikasikan DPR belum optimal dalam 
melaksanakan fungsinya di bidang legislasi. Beberapa permasalahan 
yang melatarbelakangi kenyataan tersebut adalah sebagai 
berikut : 
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Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan 
Atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang, RUU Perubahan Atas UU Nomor 39 
Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di 
Luar Negeri, dan sebagainya. 

Belum optimalnya kinerja DPR RI dalam bidang legislasi, 
terutama dari segi kualitas undang-undang yang dihasilkan 
antara lain disebabkan oleh minimnya partisipasi publik dalam 
penyusunan undang-undang termasuk penyusunan daftar RUU 
dalam Program Legislasi Nasional. 

Secara yuridis, partisipasi publik telah diatur dalam 
Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 141- 
PasaJ 143 Peraturan Tata Tertib DPR RI yang menentukan 
bahwa dalam rangka penyiapan dan pembahasan RUU, 
masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan 
tertulis kepada DPR RI. 

Meskipun terbuka peluang bagi publik untuk memberikan 
masukan secara lisan dan tertulis, baik melalui Rapat Dengar 
Pendapat maupun Rapat Dengar Pendapat Umum, namun 
dalam teknis pelaksanaannya tidak semua pihak yang 
berkepentingan dapat memberikan masukan atau tanggapannya 
terhadap pembahasan suatu RUU. 

DPR RI, dalam ha] ini Sekretariat Jenderal DPR RI belum 
mempunyai kemampuan mengelola partisipasi publik. Sebagai 
contoh, jadwal yang kaku dan waktu yang tidak memadai 
bagi publik untuk memberikan masukan terhadap pembahasan 
RUU, serta pembatasan untuk menerima masukan hanya dalam 
format tertentu, menjadi ganjalan bagi partisipasi publik. Selain 
itu, belum tersosialisasinya dengan baik pembahasan suatu 
RUU menyebabkan tidak semua pihak yang berkepentingan 
mengetahui adanya pembahasan suaru RUU. Beberapa 
kenyataan tersebut membuat akses masyarakat kurang mudah 
untuk terlibat di dalam proses penyusunan UU. 
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Kualitas undang-undang yang dihasilkan DPR RI juga 
dipengaruhi oleh keterbatasan sumber data dan informasi yang 
dibutuhkan bagi Anggota DPR RI (layanan perpustakaan, 
informasi, riset, dan analisa, Teknologi Informasi dan 
dokumentasi belum memadai untuk mendukung kinerja DPR 
RI) serta belum meratanya kemauan dan kemampuan Anggota 
DPR RI untuk mengakses/menghimpun data dan informasi 
yang tersedia. Dengan pergeseran kekuasaan membentuk 
undang-undang seharusnya DPR RI didukung dengan suatu 

Ketertutupan proses pengambilan kebijakan, dan 
sempitnya media yang tersedia bagi dialog dan debat atas 
suatu proses pengambilan kebijakan, menjadi hambatan 
berikutnya dalam melembagakan partisipasi. Ketika 
pengambilan kebijakan dilakukan secara ketat dan 
terkonsentrasi pada segelintir orang, akses akan menjadi sulit, 
dan partisipasi, terutama oleh kelompok yang tidak memiliki 
akses khusus seperti kaum miskin, akan sangat terbatas. 

Selanjutnya, faktor lainnya yang mempengaruhi kualitas 
undang-undang yang dihasilkan oleh DPR RI adalah kurangnya 
kemampuan DPR RI dalam merumuskan harapan dan tuntutan 
masyarakat yang beragam. DPR RI scbagai lembaga penyalur 
aspirasi rakyat memiliki posisi yang sangat strategis sebagai 
rantai penghubung usaha pemenuhan aspirasi rakyat, namun 
pada kenyataannya belum ada kornitrnen dan sensitivitas 
kolektif yang kuat dari seluruh unsur terkait di DPR RI. Sampai 
saat ini DPR RI masih menghadapi krisis citra di masyarakat 
yang menilai bahwa DPR RI kurang peka terhadap aspirasi 
rakyat dan tidak mampu memperjuangkan nasib rakyat. 

Aspek lain yang mempengaruhi kemampuan mengelola 
partisipasi publik adalah keterbatasan sumber daya. Ketika 
sebuah lembaga tidak mempunyai dana memadai untuk 
mendiserninasikan informasi, mengadakan Rapat Dengar 
Pendapat Umum, mengirim staf untuk menemui warga dan 
mendengar pendapat mereka, maka kesempatan menyediakan 
partisipasi menjadi sangat problematik. 
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Terkait dengan dukungan keahlian di bidang legislasi, 
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 telah 
terbentuk deputi Bidang perundang-undangan yang mempunyai 
togas memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian 
di bidang perundang-undangan untuk memperkuat pelaksanaan 
tugas dan fungsi DPR di bidang legislasi. 

sistem yang memungkinkan DPR RI melaksanakan tugas dan 
fungsinya tersebut secara optimal. 

Selain keterbatasan sumber data dan informasi, faktor 
kualitas Anggota DPR RI sendiri merupakan faktor yang 
mempengaruhi kualitas undang-undang yang dihasilkan, antara 
lain kualitas intelektual, kemauan, dan kemampuan Anggota 
DPR RI yang tidak merata untuk mengakses data dan 
informasi. Sebagian Anggota DPR RI sangat minim 
menggunakan layanan informasi, riset, dan dokumentasi. Selain 
itu, meskipun terdapat naskah akademis (academic draft) yang 
memuat alasan yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam 
penyusunan suatu RUU, dalam pelaksanaannya terkadang 
sering diabaikan oleh anggota DPR RI yang terlibat dalam 
pembahasan RUU tersebut (Anggota kadangkala tidak 
mempunyai cukup waktu untuk membaca atau mempelajari 
naskah akademis). 

DPR RI tidak mempunyai cukup staf fungsional (tenaga 
ahli, peneliti, legislative drafter dan analis anggaran dalam 
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) juga 
merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas undang-undang 
yang dihasilkan. Selain dukungan data dan infonnasi yang 
cepat, tepat, dan akurat, dukungan lain yang diperlukan 
DPR RI adalah dukungan keahlian fungsional. Meskipun saat 
ini Sekretariat Jenderal memiliki jabatan fungsional (peneliti, 
perancang undang-undang, pustakawan, pranata komputer, dan 
arsiparis) dan mengangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan 
kebutuhan, namun baik kualitas maupun kuantitas masih jauh 
dan belum dapat memenuhi harapan dan keinginan Anggota 
DPR RI. 
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Sebagaimana diketahui, DPR RI memegang kekuasaan 
yang besar dalam bidang penetapan anggaran. DPR RI sesuai 
dengan haknya dapat menyetujui ataupun tidak menyetujui 
RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan 
oleh Pemerintah dan mengadakan pembahasan mengenai 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
diajukan tersebut. DPR RI memiliki hak untuk mengajukan 
usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan 
pengeluaran dalam RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara. Namun kekuasaan besar yang dimiliki tersebut belum 
dilakukan dengan optimal terutama bagi kepentingan 
masyarakat yang diwakilinya. Bahkan DPR RI belum detail 
dan ketat untuk melakukan cross check atas anggaran negara 
dan pengalokasiannya sesuai dengan prioritas kebijakan yang 
tel ah ditetapkan. 

Beberapa penyebab yang melatarbelakangi perrnasalahan 
belum optimalnya pelaksanaan fungsi DPR di bidang anggaran 
antara lain adalah DPR belum mcmiliki politik anggaran yang 
jelas, Anggaran Pendapaan dan Belanja Negara belum dapat 
rnerncnuhi ketentuan konstitusi dan bclum mernberik an porsi 
yang cukup bagi kebutuhan publik. Dalam hal ini, meskipun 
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah yang disusun oleh 
Pemerintah harus dibahas dan disepakati bersama dengan DPR 
sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, namun terbatasnya 
ketersediaan data dan informasi yang aktual guna 
meningkatkan dinarnika perdebatan yang sehat mempengaruhi 
Dewan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara secara keseluruhan. Dewan kurang detail 
dan ketat untuk melakukan cross check atas angggaran negara 
dan pengalokasiannya sehingga belum jelas apa yang menjadi 
skala prioritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, seperti bobot mana y mg terkait langsung 
dengan kesejahteraan rakyat. 

anggaran, yang harus dipahami dan dikuasai betul-betul 
prosesnya untuk masing-rnasing tahap tersebut. 
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Selanjutnya, Panitia Anggaran belum mempunyai 
kapasitas yang berimbang dengan Pemerintah dalam membahas 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga rnerupakan 
faktor yang menyebabkan belum terpenuhinya kebutuhan 
masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
Keterbatasan sumber data dan infonnasi serta surnber daya 
manusia yang mendukungnya merupakan kendala yang 
dihadapi oleh Panitia Anggaran. Selain itu, banyak Anggota 
DPR RI yang tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang 
memadai di bidang anggaran. Meskipun DPR RI memiliki 
supporting system dalam bidang tersebut, dalam hal ini tenaga 
analis anggaran yang masih terbatas sehingga belum memadai 
untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. 
Sebagian besar staf di sekretariat jenderal lebih banyak 
rnelakukan pekerjaan teknis administrasi, sernentara ada 
kebutuhan yang lebih banyak untuk tenaga ahli dan analisa. 
Sebaliknya, Pemerintah dengan jajaran birokratnya memiliki 
kapasitas personal dan profesional yang sangat memadai 
sehingga sulit bagi DPR R1 mengimbangi hal tersebut. 

b. . Mekanisme penyusunan APBN belum efektif dan banyak 
Anggota DPR RI yang belum memahami siklus dan 
mekanisme penyusunan APBN. 

Belum optimalnya kinerja DPR RI di bidang anggaran 
juga karena adanya permasalahan mekanisme penyusunan 
APBN yang belum efektif dan banyak Angggota DPR RI 
yang belum memahami siklus dan mekanisme penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyebab 
permasalahan ini diindikasikan karena kurangnya sosialisasi 
siklus dan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (yang telah menjadi kesepakatan antara Dewan 
dan Pemerintah yang telah disetujui Badan Musyawarah 
DPR RI) kepada Anggota Dewan. 

Dalam prakteknya, hasil pembahasan Rencana Kerja dan 
Anggaran yang dilakukan Komisi-Kornisi dengan Kementerian 
Negara/Lernbaga yang disampaikan kepada Panitia Anggaran 
dan dibahas dalam Rapat Panja yang bersifat tertutup, 
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Berdasarkan mekanisme yang terdapat dalam Peraturan Tata 
Tertib Dewan, maka fungsi pengawasan ini merupakan salah satu 
tugas Dewan yang dilakukan oleh Komisi. Pengawasan oleh komisi 
dilakukan antara lain melalui mekanisme Rapat Kerja, Rapat 
Dengar Pendapat, dan melalui Kunjungan Kerja. Melalui 
mekanisrne tersebut, para Anggota Dewan menggunakan salah satu 
haknya yaitu hak bertanya secara aktif yang kemudian hasilnya 
dirumuskan sebagai laporan Komisi. 

3. Fungsi Pengawasan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

memberi kedudukan yang kuat kepada Dewan dalam melaksanakan 
fungsi pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan 
terhadap jalannya pernerintahan, merupakan perwujudan upaya 
proses pembentukan sebuah kehidupan ketatanegaraan dan 
kebangsaan yang mencerminkan prinsip demokratisasi. 

terkadang tidak disepakati dalam pembahasan antara Panitia 
Anggaran dan Pemerintah. Penyelenggaraan rapat Panja yang 
tertutup pada akhimya menjadikan tidak cukup informasi ke 
publik mengenai akhir pembahasan suatu RUU, terrnasuk RUU 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

c. Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) oleh Komisi dan alat kelengkapan DPR RI lainnya 
kurang efektif. 

Permasalahan tidak efektifnya tindak lanjut Has i l 
Pemeriksaan BPK oleh Kornisi dan alat kelengkapan DPR RI 
disebabkan karena Komisi dan alat kelengkapan DPR RI 
lainnya belum menjadwalkan secara khusus pembahasan tindak 
lanjut Hasil Perneriksaan BPK dan belum ada kesepakatan 
mengenai tata cara penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK. Di 
samping itu, BPK belum menyertakan ringkasan dalam 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada 
DPR RI, sehingga dapat menyulitkan Anggota dalam 
pembahasan. 



59 

Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 telah memberikan kedudukan yang kuat di bidang 
pengawasan, dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal. Dalam 
pelaksanaannya, pengawasan yang di lakukan oleh DPR 
diindikasikan cenderung mengarah kepada pengawasan fungsional 
yang bersifat teknis, selain itu hak-hak yang dimiliki oleh Anggota 
DPR dalam rangka pengawasan politik belum digunakan secara 
optimal bahkan seringkali rencana penggunaan hak-hak tersebut 
berhenti dalam tahapan proses. Berbagai permasalahan yang melatar 
belakangi belum optimalnya fungsi pengawasan tersebut adalah 
sebagai berikut : 

a. Efektivitas pengawasan DPR melalui rapat-rapat rendah. 

Belum optimalnya kinerja DPR di bidang pengawasan 
karena adanya beberapa pennasalahan di lembaga ini yaitu 
antara lain rendahnya efektivitas pengawasan melalui rapat 
rapat. Dalam hal ini, perencanaan dan persiapan untuk 
menghadapi rapat tidak dilakukan dengan matang. 

Selain itu, manajemen rapat belum mendukung efektivitas 
rapat (seperti pimpinan belum dapat mengarahkan rapat, 
Anggota tidak fokus menyampaikan pertanyaan, Anggota 
beJum disiplin menggunakan waktu). Pertanyaan-pertanyaan 
yang diajukan kepada Pemerintah tidak didukung dengan data 
yang cukup dan terkesan kurang persiapan. Meskipun Pimpinan 
Rapat mempunyai banyak kewenangan untuk menjalankan 
rapat namun tidak adanya batas waktu bagi Anggota rapat 
untuk berbicara memungkinkan munculnya pertanyaan yang 
disertai tanggapan/pemyataan yang panjang, berbelit-belit, 
dan sering bersifat pengulangan. Peraturan Tata Tertib 
DPR RI belum mengatur dengan jelas mengenai ketentuan 
ketentuan tentang pengaturan waktu bicara daJam rapat-rapat. 
Tidak ada ketentuan tegas yang mengatur berapa lama seorang 
Anggota rapat dapat berbicara atau melakukan interupsi. 
Jalannya rapat seringkali tergantung sepenuhnya pada 
Pimpinan Rapat. Hal ini dapat membawa kepada situasi dimana 
waktu yang tersedia untuk rapat tidak digunakan secara efisien. 



Selanjutnya keberadaan staf ahli Komisi/ Alat Kelengkapan 
Dewan belum berfungsi sebagaimana mestinya. Pasal 100 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 menentukan bahwa 
DPR RI dapat mengangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan 
kebutuhan yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan 
tu gas dan fungsi DPR RI. Para Pakar/ahli sebagaimana 
dimaksud merupakan kelompok pakar/ahli di bawah koordinasi 
Sekretaris Jenderal DPR RI. Dukungan keahlian sebagaimana 
dimaksud Undang-Undang terscbut seharusnya dapat 
memberikan dukungan secara Jangsung kepada Dewan dalam 
melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Narnun pada 
kenyataannya para pakar/ahli terscbut belum dapat mernberikan 
dukungan yang optimal. Meskipun para pakar/ahli tersebut 
berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal, campur tangan 
Anggota DPR RI lebih besar dalam hal perekrutan, Pemilihan 
dan seleksi staf ahli tidak menggunakan tolok ukur standar 
sehingga kualitas dan kompetensinya belum mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. 

Beberapa penyebab lainnya yang mempengaruhi 
rendahnya efektivitas pengawasan melalui rapat-rapat adalah 
jawaban pemerintah terhadap pertanyaan tertulis seringkali 
baru disampaikan pada saat Rapat Kerja dimulai dan 
kesimpulan rapat seringkali diulang-ulang tetapi tidak ada 
tindak-Ianjut dari Pemerintah. 

b. Aspirasi masyarakat/konstituen pada saat Anggota melakukan 
pengawasan ke daerah dalam kunjungan kerja sering kali tidak 
ditindaklanjuti sebagaimana rnestinya. 

Selain rendahnya efektivitas pengawasan melalui rapat 
rapat, belum optirnalnya pelaksanaan fungsi di bidang 

Pimpinan Komisi tidak menyampaikan kesimpulan rapat 
yang terdahulu sebelum rapat dimulai dan belum seluruh Fraksi 
membagi anggotanya berdasarkan bidang masalah yang 
ditangani komisi yang bersangkutan, juga merupakan faktor 
penyebab rendahnya efektivitas pengawasan melalui rapat 
rapat. 
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Setelah memperhatikan jumlah pengaduan masyarakat yang 
diterima baik melalui surat pengaduan maupun delegasi masyarakat 
ke DPR RI, temyata frekuensi pengaduan aspirasi masyarakat baik 
kuantitas maupun kualitasnya masih sangat terbatas. Salah satu 
masalah yang diketahui adalah ada kendala bagi masyarakat untuk 

4. Penyerapan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat 

Tuntutan masyarakat terhadap Anggota DPR RI sebagai wakil 
rakyat sangat besar. Anggota DPR RI diharapkan dapat 
menyuarakan dan memperjuangkan asp iras i masyarakat. 
Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR RI , penyerapan aspirasi 
dan pengaduan masyarakat ke DPR RI dapat dilakukan melalui 
surat pengaduan atau melalui delegasi pengaduan masyarakat ke 
DPR RI. Kedua sarana penerimaan aspirasi masyarakat itu, selama 
ini telah dilaksanakan oleh Anggota dan Alat-alat Kelengkapan 
Dewan. 

Permasalahan lain dalam pelaksanaan fungsi pengawasan 
adalah belum efektifnya DPR RI menjalankan tugas dan fungsi. 
checks and balances. DPR RI tidak mempunyai dana 
pendukung yang cukup untuk melaksanakan tugas dan 
fungsinya secara profesional termasuk pelaksanaan tugas dan 
fungsinya di bidang pengawasan. Segala sesuatu yang 
berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI 
mengalami keterbatasan sumber daya, akses terhadap informasi 
dan data serta ketergantungan anggaran kepada Pemerintah. 

c. DPR belum efektif menjalankan tugas dan fungsi checks and 
balances. 

pengawasan karena spirasi masyarakat/konstituen pada saat 
Anggota melakukan pengawasan ke daerah tertentu 
(Kunjungan Kerja) sering kali tidak ditindaklanjuti 
sebagaimana mestinya. Beberapa f aktor yang menyebabkan 
permasalahan adalah temuan Anggota sering tidak 
ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja dan tindak lanjut hasil 
kunjungan kerja kurang mendapat respon positif dari 
Pemerintah. 



Hubungan Bagian Hubungan Masyarakat dengan media massa 
(Media Relations) belum dilakukan secara optimal. Padahal kita 
ketahui pada umumnya masyarakat mengetahui kegiatan DPR dari 
media massa termasuk juga TV. Namun sering kali kita menemui 
berita-berita tidak obyektif yang disajikan media massa dalam 
rnelakukan penilaian terhadap kinerja Dewan. Oleh karena itu, 
Hubungan Masyarakat DPR RI perlu membangun hubungan atau 
kerjasama dengan media massa secara obyektif dalam menyiarkan 
kegiatan DPR. Walaupun telah ada televisi jaringan yang 

Selain melalui jaringan website DPR RI melalui internet, 
kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan diharapkan juga 
dapat dikomunikasi kepada masyarakat melalui fungsi kehumasan 
yang dijalankan oleh Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal 
DPR RI. Namun demikian peran Public Relations Sekretariat 
Jenderal DPR RI belum memadai. Sehingga tidak semua kegiatan 
DPR RI dapat diketahui publik. 

Namun demikian masyarakat masih mengalami kesulitan untuk 
mengakses informasi termasuk hasil-hasil rapat/risalah di DPR. 
Website DPR RI belurn secara lengkap memuat hasil-hasil rapat 
DPR RI. Risalah, catatan rapat atau laporan singkat tidak selalu 
tersedia, karena pembuatannya yang masih menggunakan sistem 
manual dan sistem penyimpanan/arsip yang tidak memadai. 
lnformasi yang disajikan di dalam website DPR RI adalah 
inforrnasi yang tidak aktual karena kegiatannya telah berlalu, 
sehingga informasi tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan 
kebutuhan informasi masyarakat. 

mendapatkan informasi dan data mengenai kegiatan DPR RI dan 
hasil-hasilnya. Meskipun media massa telah menyajikan informasi 
mengenai kegiatan Dewan, namun informasi yang disajikan adalah 
informasi yang sesuai dengan kebijakan redaksi media yang 
rnemiliki nilai berita. Berita kegiatan Dewan yang disajikan media 
massa belum tentu sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan 
yang dihadapi masyarakat. Sehingga dianggap perlu untuk 
menyajikan berbagai aktivitas Dewan secara lengkap melalui 
Website DPR. 
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a. Belum tersedianya asisten dan tenaga ahli yang 
berkualitas bagi para Anggota. Saat ini setiap Anggota 
DPR RI mempunyai seorang asisten pribadi dan satu 
tenaga ahli mendukung fraksi atau komisi. 

b. Tidak berfungsinya perangkat kerja secara optimal 
seperti internet, telepon, dan lain sebagainya. 

1. Faktor Eksternal 

a. Individu Anggota 

Selain peningkatan peran sistem pendukung dan 
supporting system lainnya, peningkatan kemampuan Anggota 
Dewan juga perlu mendapat perhatian. Pada kenyataannya, 
Anggota belum dapat bekerja secara efektif sesuai dengan 
kemampuannya. Hal ini disebabkan oleh faktor ekstemal dan 
internal. 

5. Komunikasi Publik 

Hubungan Masyarakat juga berperan dalam membangun 
pendidikan politik kepada masyarakat khususnya para pelajar 
mengenai tugas dan fungsi Dewan. Dalam mengembangkan 
pendidikan politik bagi peserta didik dan masyarakat umum, 
Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI belum berperan 
sebagaimana mestinya. Frekuensi kunjungan peserta didik dan 
masyarakat yang ingin mengetahui DPR RI serta pelaksanaan tugas 
dan fungsinya secara langsung belum begitu sering. Oleh karena 
itu, di masa yang akan datang Hubungan Masyarakat Sekretariat 
Jenderal DPR RI dalam tugas dan fungsinya perlu memberikan 
pelayanan informasi keparlemenan kepada peserta didik dan 
masyarakat umum dalam melakukan wisata pendidikan politik di 
DPR RI, agar peserta didik dan masyarakat mempunyai 
pengetahuan tentang lembaga legislatif yang beranggotakan wakil 
wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. 

menyiarkan kegiatan-kegiatan Dewan, namun baik isi acara 
(content) maupun wilayah penyebarannya masih sangat monoton 
dan terbatas. 



64 

Walaupun saat ini DPR RI telah dilengkapi dengan 
website dan internet namun masih terbatas. 

c. Perencanaan dan penggunaan anggaran yang belum 
efektif. 

d. Sistem yang belum mendukung. 
e. Keamanan dan kenyamanan bekerja di kantor yang 

belum kondusif. 
f. Jadwal rapat yang tumpang tindih, disebabkan 

kesulitan Sekretariat Jenderal dalam menetapkan 
jadwal rapat-rapat Anggota. 

2. Faktor Internal 

a. Anggota DPR RI kurang disiplin dalam menghadiri 
rapat-r apat. Ada beberapa kemungkinan yang 
menyebabkan Anggota DPR kurang disiplin yaitu 
antara lain harus adanya jadwal rapat yang tumpang 
tindih sehingga kurang menepati waktu. 

b. Anggota DPR RI kurang mernahami tugas dan fungsi. 
c. Latar belakang pendidikan anggota tidak sesuai 

dengan penempatannya di Komisi atau Badan. Hal 
ini kemungkinan terjadi karena keterbatasan jumlah 
Anggota pada beberapa Fraksi. 

d. Pada prakteknya, ada Anggota yang mengikuti banyak 
Panitia Khusus sehingga mempengaruhi kapasitasnya 
secara individual. Banyaknya dibentuk Panitia Khusus 
baik RUU maupun Non RUU, membawa 
permasalahan dalam pembagian beban kerja bagi 
Anggota DPR RI. 

e. Dalam bidang kehumasan, kadangkala Anggota 
menyampaikan hal-hal yang tidak perlu disampaikan 
kepada masyarakat. 

Kualitas Anggota Dewan tentunya perlu didukung 
oleh kecakapan dan kematangan Anggota di bidang politik. 
Selain itu, Anggota Dewan yang memiliki ketrampilan 
teknis di dalam penyusunan produk legislatif akan menjadi 
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b. Hubungan Anggota dan Konstituen 

Berdasarkan Undang-Undang, Anggota DPR RI dipilih 
oleh rakyat berdasarkan daerah pemilihan tertentu. Daerah 
pemilihan Anggota DPR RI adalah Provinsi atau bagian 
bagian Provinsi. Pemilihan Umum anggota DPR dilakukan 
dengan sistem proporsional terbuka. Artinya, selain memilih 
tanda gambar, pemilih juga dapar memilih orang. Setiap 
orang yang akan menjadi anggota DPR harus memperoleh 
jumlah suara tertentu dalam pemilihan umum. Untuk ditetapkan 
sebagai calon Anggota DPR RI, seseorang harus mendapatkan 
dukungan yang cukup dari masyarakat pemilihnya. 

Sebagai konsekuensi dari sistem tersebut, sudah 
seharusnya hubungan antara Anggota DPR RI terpilih dengan 
pemilihnya senantiasa terbina dan tidak terhenti ketika calon 

nilai tambah tersendiri. Dengan ketrampilan tersebut, 
pembahasan sebuah produk legislatif tidak perlu 
menghabiskan banyak waktu untuk memperdebatkan hal 
hal yang sifatnya teknis atau redaksional, karena antara 
eksekutif dan legislatif telah mempunyai kemampuan dan 
pemahaman yang sama. Selain itu, dengan kemampuan 
ini, para Anggota Dewan tidak perlu menunggu prakarsa 
dari pemerintah apabila mempunyai ide atau pemikiran 
tertentu yang perlu dituangkan dalam produk legislatif. 
Para Anggota Dewan dapat berinisiatif mengajukan 
Rancangan Undang-Undang (RUU). 

Permasalahan lain yang dihadapi Anggota DPR 
adalah terjadi kemacetan (bottle neck) dalam pelaksanaan 
tugas-tugas rutin. Hal ini disebabkan karena pembagian 
kerja diantara anggota yang tidak merata. Bagi Fraksi 
Fraksi yang jumlah Anggotanya sedikit agak kewalahan 
dalam memilih dan mengirimkan wakil-wakilnya di 
Panitia Khusus RUU atau non RUU. Beban kerja masing 
masing Anggota menjadi berat. Di samping itu, Anggota 
helum dapat bekerja sebagaimana mestinya, karena 
kurangnya dukungan tenaga fungsionaJ. 
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Selama ini dana yang ditujukan bagi Anggota Dewan 
untuk membina komunikasi dengan konstituennya berasal 
dari dana penyerapan aspirasi masyarakat. Model 
penyerapan aspirasi masyarakat oleh Anggota Dewan, 
dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang 
dilakukan melalui pertemuan langsung dengan 

b. Terbatasnya dana bagi Anggota DPR RI untuk tinggal 
lama di daerah. 

Satu Tahun Persidangan DPR RI dibagi menjadi 
empat Masa Persidangan. Masa Persidangan dibagi 
menjadi Masa Sidang dan Masa Reses. Dengan dernikian, 
dalam satu tahun, anggota DPR merniliki kesempatan 
untuk melakukan kunjungan ke daerah sebanyak empat 
kali. Namun dalam masa Reses tersebut, Anggota juga 
harus melakukan Kunjungan Kerja secara berkelompok 
bersama dengan Komisi. Dengan keikutsertaan anggota 
dalam Kunjungan Kerja Komisi, maka waktu Anggota 
untuk berkunjung ke daerah pernilihannya menjadi 
berkurang. Apalagi jika daerah pemilihan dari anggota 
yang bersangkutan sangat luas dengan kondisi geografis 
yang sulit untuk dicapai. 

a. Rendahnya frekuensi pertemuan Anggota DPR RI dengan 
konstituen. 

Beberapa permasalahan yang menyebabkan komunikasi 
antara anggota DPR RI dan konstituennya (masyarakat yang 
diwakilinya) kurang adalah : 

Anggota DPR RI terpilih menjadi Anggota DPR RI. Salah 
satu bentuk dari komunikasi antara Anggota DPR RI dengan 
konstituennya adalah setiap Anggota DPR RI dituntut untuk 
menginformasikan hasil kerja dan perjuangannya terhadap 
aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Sebaliknya, Anggota 
DPR RI juga harus mampu mcngartikulasikan aspirasi dari 
warga masyarakat di daerah pemilihannya. Namun, menurut 
penilaian saat ini komunikasi Anggota dengan konstituennya 
masih dirasakan kurang. 
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konstituennya, namun ada juga yang dilakukan secara 
tidak langsung misalnya melalui acara dialog yang 
disiarkan oleh stasiun radio penyiaran di daerah yang 
bersangkutan. 

Idealnya, komunikasi dengan konstituen ini memang 
harus dilakukan secara langsung oleh Anggota Dewan 
kepada masyarakat konstituennya. Namun berdasarkan 
pertimbangan efisiensi, kegiatan komunikasi dengan 
konstituen lebih sering dilakukan dengan bantuan media 
penyiaran khususnya radio di daerah. Pertimbangan ini 
tentunya menambah beban biaya dalam melakukan 
komunikasi dengan konstituen, karena pada umumnya 
setiap Anggota Dewan harus membayar mata acara dalam 
stasiun radio tersebut yang digunakan untuk 
berkomunikasi dengan konstituennya. 

Terbatasnya kemampuan pendidikan po]itik 
masyarakat terutama dalam melakukan komunikasi 
dengan Anggota Dewan, menyebabkan tidak efektifnya 
pertemuan Anggota Dewan dengan konstituennya. 
Masyarakat lebih memperhatikan dan rnenghargai bahasa 
komunikasi simboJik serta pemberian barang-barang 
berharga bagi dirinya. Masyarakat lebih memperhatikan 
spanduk atau balihoo yang dipasang di tempat ramai dan 
berisi pesan-pesan singkat Anggota Dewan dalam 
peringatan hari-hari tertentu. Selain itu masyarakat lebih 
menghargai pemberian barang-barang kebutuhan pokok 
misalnya Sembilan bahan pokok (Sembako ), daripada 
harus berkomunikasi dengan wakilnya di DPR RI. Dua 
keadaan ini tentunya akan berakibat pada sernakin 
membesamya kebutuhan dana bagi Anggota Dewan dalam 
melakukan komunikasi dengan masyarakat konstituennya. 

c. Masyarakat tidak dapat menyampaikan aspirasi dan 
kesulitannya kepada wakilnya bila diperlukan. 

Tidak semua masyarakat jadwal reses Anggota Dewan 
yang biasanya diikuti dengan kegiatan berkunjungnya 
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Secara umum Sekretariat Jenderal DPR RI telah melaksanakan 
fungsinya sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas-tugas 
DPR RI. Namun, Organisasi Sekretari at Jenderal DPR RI 
diindikasikan belum berorientasi kepada kinerja. Hal ini ditandai 
dengan belum sepenuhnya berorientasi pada visi dan misi, rneski 
dalam struktur organisasi yang baru telah mengarahkan langsung 
pada dukungan kepada pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan, tetapi 
belurn dilengkapi dengan prosedur dan tata kerja, aparatur yang 

1. Sekretariat Jenderal DPR RI 

B. Sistem Pendukung 

d. Tidak mudah menemui Anggota DPR RI di daerah. 

Berbagai pertimbangan dari masyarakat di daerah 
konstituen, baik pertimbangan ekonomis, psikologis, 
rnaupun adat dan budaya, menyebabkan tidak mudah bagi 
masy arakat mcncmui Anggota Dewan yang sedang 
berkunjung di dacrah konstituennya. Masyarakat tidak 
memiliki uang untuk mendatangi tempat pertemuan atau 
berinteraksi dengan Anggota Dewan yang berada di 
wilayahnya. Selain itu, masyarakat merasa malu atau 
rendah diri untuk bertemu dengan "para pembesar" yang 
walaupun "pernbesar" itu adalah juga wakil mereka di 
DPR RI. 

Anggota Dewan ke daearah konstituennya. Luasnya daerah 
pemilihan Anggota Dewan serta kesibukan masyarakat, 
menyebabkan masyarakat konstituen mengalami kesulitan 
dalam menemui dan menyampaikan aspirasi serta 
kesulitannya kepada wakilnya di DPR RI. Tidak semua 
masyarakat di daerah pemilihan tersebut memiliki 
kemampuan untuk menjangkau tempat pertemuan atau 
ikut serta berinteraksi dengan wakilnya melalui media 
penyiaran. Keterbatasan waktu, dana dan kesempatan 
masyarakat untuk berkomunikasi secara efektif dengan 
Anggota Dewan menyebabkan masyarakat mengalami 
kesulitan dalam menyampaikan aspirasinya. 
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kompeten di bidangnya, dan kultur yang kondusif. Oleh karena 
itu, seiring dengan meningkatnya bobot fungsi dan jumJah Anggota 
DPR RI, mengharuskan Sekretariat Jenderal memberikan dukungan 
yang lebih optimal dan proporsional. 

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang 
DPR RI. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 
Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang di 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan 
bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan DPR RI. 

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, 
sesuai dengan Peraturan Tata Tetib DPR RI Tahun 2005, Sekretariat 
Jenderal DPR RI mempunyai tugas : 

a. memberikan bantuan teknis, administratif, dan keahlian kepada 
DPR RI; 

b. melaksanakan kebijakan kerumahtanggaan yang telah 
ditentukan oleh Pimpinan DPR RI, termasuk kesejahteraan 
Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal; 

c. membantu Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI dalam 
mensinkronisasikan penyusunan rancangan anggaran DPR RI 
yang bersumber dari pengajuan masing-masing alat 
kelengkapan DPR RI, dengan ketentuan : 
1) basil sinkronisasi penyusunan rancangan anggaran 

sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPR RI terlebih 
dahulu disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga 
DPR RI untuk diadakan penelitian dan penyernpurnaan; 

2) dalam proses penyelesaian rancangan angaran selanjutnya, 
Sekretariat Jenderal membantu Badan Urusan Rumah 
Tangga DPR RI dan Panitia Anggaran DPR RI untuk 
menetapkan plafon anggaran. 

d. membantu Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, Badan 
Legislasi menyiapkan naskah akademis dan naskah awal RUU; 

e. memberikan penjelasan dan data yang diperlukan oleh Badan 
Urusan Rumah Tangga DPR RI; 



c. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian, 
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan 
di lingkungan DPR RI. 

Untuk menyelenggarakan dukungan tcknis, administratif, dan 
keahlian tersebut, Sekretariat J enderal DPR RI mempunyai struktur 
organisasi terdiri dari 4 (empat) deputi, yaitu : 

a. Deputi Bidang Perundang-undangan, mempunyai tugas 
memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian di 
bidang perundang-undangan untuk memperkuat pelaksanaan 
tugas dan fungsi DPR RI di bidang legislasi. 

b. Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan, mempunyai tugas 
memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian di 
bidang anggaran dan pengawasan untuk memperkuat 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang anggaran dan 
pengawasan. 

c. Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlernen, 
mempunyai tugas membina dan melaksanakan dukungan teknis 
dan administratif di bidang persidangan dan kerjasama antar 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 23 Tahun 2005, Sekretariat Jenderal DPR RI 
mempunyai fungsi : 

a. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 
organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI; 

b. pemberian dukungan teknis, administratif dan keahlian di 
bidang perundang-undangan, angaran, dan pengawasan kepada 
DPR RI; 

g. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama Tahun 
Sidang yang lalu kepada Pimpinan DPR RI pada setiap 
permulaan Tahun Sidang dengan memberikan tembusan kepada 
Badan Musyawarah dan Badan Urusan Rumah Tangga 
DPR RI. 

f. melaksanakan ha! lain yang ditugaskan oleh Pimpinan 
DPR RI; dan 
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a. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. 
Tuntutan terhadap peningkatan peran DPR RI pasca 

Perubahan UUD 1945 ternyata berdampak pada Struktur 
Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI dengan membentuk 

parlemen, dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan sidang 
sidang DPR RI serta fasilitasi hubungan DPR RI dengan 
masyarakat nasional maupun internasional. 

d. Deputi Bidang Administrasi, mempunyai tugas membina dan 
melaksanakan perencanaan dan pengendalian, kepegawaian, 
keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan 
DPR RI, dimaksudkan untuk memberikan dukungan sumber 
daya manusia, sarana dan prasarana kepada DPR RI. 

Dengan struktur demikian, Sekretariat Jenderal DPR RI dapat 
~emperkuat bentuk pelayanan baik di bidang teknis administratif, 
maupun substantif yang menyangkut ketiga fungsi Dewan. 
Dukungan teknis administratif terkait dengan fasilitas-fasilitas yang 
diperlukan untuk berjalannya aktivitas DPR RI, mulai dari fasilitas 
perumahan, transportasi, rapat-rapat, dan fasilitas pelayanan 
kesehatan bagi Anggota Dewan dan keluarganya. Sedangkan 
pelayanan di bidang keahlian terkait dengan dukungan secara 
langsung kepada substansi yang diperlukan untuk pelaksanaan 
ketiga fungsi Dewan. Pelayanan keahlian meliputi dukungan 
terhadap perancangan dan pendampingan pembahasan RUU, data 
dan analisis dalam rangka pembahasan RAPBN dengan Pemerintah, 
serta dukungan bagi pelaksanaan fungsi pengawasan melalui 
penggunaan beberapa hak-hak Dewan. 

Dengan peningkatan peran DPR RI pasca amandemen 
UUD 1945, dituntut peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal 
DPR RI sebagai supporting system. Karena berhasil tidaknya 
pelaksanaan tugas DPR sangat tergantung pada dukungan 
Sekretariat Jenderal. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal harus 
dapat mengiringi setiap gerak langkah clan irama kerja DPR RI. 

Namun, saat ini terdapat beberapa masalah dalam dukungan 
Sekretariat Jenderal DPR RI terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 
DPR RI, yang berkaitan dengan : 
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a. KSA Lemhannas 
b. Diklatpim Tk. I (SPATI) 
c. Diklatpim Tk. II (SPAMEN) 
d. Diklatpirn Tk. III (SPAMA) 
e. Diklatpim Tk. IV (ADUM) 
f. Ujian Dinas 

2. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional. 

a. Bidang Teknologi Komputer: diklat operator 
komputer tingkat dasar, diktat komputer tingkat 
lanjutan, diklat teknisi komputer, diklat komputer 
design graphic, computer networkingljaringan. 

Faktor lain yang menyebabkan bclum memadainya SDM 
Sekretariat Jendcral adalah belum efektifnya pembinaan SOM 
melalui pendidikan dan latihan (diklat). Pada Tahun Anggaran 
2006, jenis-jcnis diklat yang dilaksanakan terdiri dari : 

I. Pendidikan dan Pelatihan Struktural. 

Mengingat Anggota DPR RI hasil Pemilu tahun 2004 
berjumlah 550 orang dengan beban tugas yang demikian berat, 
dibutuhkan dukungan substansi yang begitu besar. Kesibukan 
Anggota setiap harinya dengan jadwal rapat yang demikian 
padat, baik di Komisi, alat Kelengkapan Dewan, maupun 
Panitia Khusus/Panitia Kerja yang dibentuk untuk membahas 
RUU atau masalah-masalah tertentu, tidak memungkinkan 
Anggota menyiapkan substansi sendiri. Oleh karena itu yang 
dibutuhkan anggota Dewan adalah PNS Sekretariat Jenderal 
yang tidak hanya melayani secara administratif tetapi 
mempunyai wawasan yang luas. Selain PNS Sekretariat 
Jenderal, Asisten Pribadi (Aspri) yang mendukung Anggota 
belum efektif, karena perekrutan yang dilakukan langsung oleh 
Anggota, sehingga tidak ada kesamaan kriteria dan kualitas. 
Beberapa Anggota malah mengangkat saudara atau kenalannya, 
yang tidak mempunyai kernampuan. Untuk itu perlu dipikirkan 
mekanisme perekrutan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal 
DPR RI. 
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b. Bidang Persidangan: diklat teknis penulisan laporan 
persidangan, diklat teknis menulis cepat/stenografi, 
diklat penyegaran penyusunan risalah rapat, diklat 
teknik penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah. 

c. Bidang Kehumasan: diklat kehumasan, diktat bahasa 
asing, diktat pelayanan pers, diklat fotografi, diktat 
keprotokolan dan MC. 

d. Bidang Administrasi dan Manajemen: diklat 
administrasi perkantoran, diklat pengembangan diri, 
diklat kesekretariatan, diklat manajemen Somber Daya 
Manusia, diklat pengawasan internal, diklat 
manajemen perencanaan, diklat pembuatan abstraksi, 
diktat kepustakawanan. 

Belum efektifnya diklat tersebut disebabkan karena peserta 
diklat seringkali bukan merupakan pegawai yang memerlukan 
keahlian tersebut, tetapi dilibatkan karena yang bersangkutan 
tidak terlalu sibuk. Di samping itu, jenis diklat yang berkaitan 
dengan kefungsionalan belum mencakup substansi yang 
dibutuhkan Dewan misalnya yang berkaitan dengan 
peningkatan pendidikan akademik atau pendidikan non 
akademik tentang keparlemenan, pemilu, partai politik atau 
ilmu politik pada umumnya, serta cabang ilmu lain yang 
dibutuhkan Dewan. 

Masih berkaitan dengan kendala dalam dukungan keahlian 
kepada Anggota DPR RI, beberapa jabatan fungsional yang 
berada di Sekretariat Jenderal DPR RI tergantung pada institusi 
lain. Misalnya para peneliti di Pusat Pengkajian, Pengolahan 
Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, untuk 
peningkatan karimya tergantung pada karya-karya tulis ilmiah 
mereka yang dinilai oleh Lembaga ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI). Padahal ada perbedaan antara tuntutan tugas 
dengan persyaratan kenaikan jabatan fungsional peneliti. 
Karya-karya tulis yang dapat dinilai oleh LIPI berupa kajian 
kaj ian ilmiah dan basil penelitian yang sangat teoritis, 
sementara tuntutan tugas sebagai dukungan kepada Dewan 
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lebih bersifat praktis dan tidak terlalu teoritis, yang tidak dapat 
dinilai LIPI. Nilai positif yang bisa diambil oleh para peneliti 
dari sistem penilaian yang dilakukan oleh UPI adalah peneliti 
dituntut untuk terns meningkatkan kemampuan dalam 
menganalisis serta dalam membuat karya ilmiah sesuai stan 
dard ilmiah LIPI. Kemudian perancang undang-undang 
(legislative drafter) yang peningkatan karimya bergantung pada 
penilaian Departemen Hukum dan HAM. Demikian pula 
dengan tenaga fungsional lainnya seperti pranata komputer, 
pustakawan dan arsiparis, penilaian untuk angka kredit 
dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), Perpustakaan 
Nasional dan Arsip Nasional. Demikian pula rintisan 
pengembangan fungsional Perencana Anggaran di bawah induk 
institusi Bappenas belum dapat berjalan. 

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, staf fungsional 
belum didukung sarana yang mcmadai. Kurangnya anggaran 
untuk melakukan berbagai penelitian. terbatasnya sarana 
komputer dan internet, serta ketidaklcngkapan buku-buku 
referensi ilmiah merupakan kendala lainnya bagi tenaga 
fungsional dalam memenuhi permintaan Anggota DPR RI akan 
data atau informasi yang bcrsifat substansial. 

Di samping itu, tugas dan fungsi, serta mekanisme dan 
prosedur kerja P3DI belum jelas. Terlebih dengan adanya 
aturan baru dari LIPI yang mengharuskan peneliti 
berkonsentrasi pada spesialisasi bidang kepakaran tertentu, 
yang semakin menyulitkan peneliti dalam perolehan angka 
kredit. Dengan tuntutan kerja yang ada, jumlah peneliti justru 
semakin berkurang karena banyak yang berpindah ke jalur 
struktural. Saat ini jumlah peneliti hanya 32 orang. 

Selain itu, pada beberapa biro yang memiliki kebutuhan 
sangat tinggi akan kemampuan analisis temyata belum cukup 
dukungan oleh pegawai yang memiliki kemampuan analisis. 
Misalnya, di Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan 
Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara jumlah pegawai 
fungsional yang mempunyai kemampuan untuk menganalisa 
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Dengan sistem tersebut, diharapkan DPR RI akan 
mendapatkan manfaat dalam banyak hal, seperti kecepatan 
komunikasi antara pejabat dan staf Sekretariat Jenderal, antara 
pejabat, staf dengan Anggota, serta antar Anggota. Demikian 
pula manfaat dalam penyimpanan data dan kearsipan akan 
lebih mudah disimpan clan sekaligus mudah ditemukan kembali 
apabila diperlukan. 

Penggunaan internet dan intranet di lingkungan DPR RI 
clan Sekretariat Jenderal sudah menjadi kebutuhan. Penggunan 
e-mail sudah secara umum dilaksanakan. Namun demikian, 
fasilitas yang menyangkut internet clalam Sekretariat Jenderal 

Dengan teknologi komunikasi dan informasi, akan terjadi 
perubahan cara kerja, cara berkomunikasi, persepsi tentang 
efisiensi, pengelolaan clan penggunaan informasi. Teknologi 
komunikasi dan infonnasi dimaksud dapat berbentuk E-mail, 
website internet, basis data, dokumen multimedia. 

c. Sistem Komunikasi dan Inf ormasi. 

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja 
DPR RI perlu dibangun sistem komunikasi dan infonnasi, 
baik secara manual maupun elektronik. Terlebih lagi saat ini 
dengan perubahan lingkungan strategis dan perkembangan 
teknologi komunikasi dan informasi, penggunaan teknologi 
informasi da]am proses adrninistrasi sudah menjadi tuntutan 
kebutuhan. 

I 

anggaran masih terbatas. Oleh karena itu, saat ini dalam 
pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 3 orang tenaga ahli, namun 
hal ini ke depan perlu terus ditingkatkan. Di samping itu, di 
Biro Perancangan Undang-Undang, khususnya di Sekretariat 
Badan Legislasi saat ini didukung oleh 17 orang tenaga ahli 
dari luar, padalah Sekretariat Jenderal mempunyai legislative 
drafter yang khusus mendukung fungsi legislasi DPR RI. Oleh 
karena itu, untuk penguatan fungsi legislasi DPR RI, Biro 
Perancangan Undang-Undang perlu diperkuat, agar tidak 
tergantung pada tenaga ahli dari luar. 
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a. Tenaga Ahli. 
Di samping PNS yang merupakan pegawai tetap DPR RI, 

berdasarkan Pasal 100 UU No. 22 Tahun 2003 dan Pasal 217 
ayat (I) Peraturan Tata Tertib DPR RI, DPR dapat mengangkat 
sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan. Mereka 
merupakan tenaga ahli yang direkrut melalui kontrak selama 
I tahun dengan honor yang bersumber dari APBN. Tugas 
mereka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi 
DPR, di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal DPR RI. Saat 
ini jumlah tenaga ahli tersebut adalah 139 orang yang tersebar 
di Komisi-komisi dan Alat kelengkapan lainnya serta di Fraksi 
fraksi. 

2. Manajemen Kerumahatanggaan 

DPR RI masih belum mendukung kinerja Dewan secara op 
timal. Dengan kapasitas 2 Megabyte (Mb) komputer digunakan 
oleh 800-1000 user. Padah al, dengan penggunaan oleh 
demikian banyak user selayaknya kapasitas yang mendukung 
sebesar 8 Mb. Walaupun saat ini sedang dalam proses 
peningkatan menjadi 5 Mb, namun untuk hasil yang mernadai, 
sarana tersebut perlu segera ditingkatkan. Selain itu, belum 
ada tenaga khusus yang secara konsisten menangani dan 
bertanggungjawab terhadap pengelolaan website, karena 
sepenuhnya diserahkan kepada unit masing-masing, sehingga 
tidak ada kontinuitas updatingnya. 

Sedangkan sistem penyimpanan bahan pustaka dan 
kearsipan masih banyak dilaksanakan secara manual. 
Komunikasi antara staf Sekretariat Jenderal dengan Alat 
Kelengkapan Dewan dinilai belum memadai, termasuk 
kurangnya kernampuan dalam hal kualitas kornunikasi yang 
mampu melahirkan konsep-konsep. Hal ini disebabkan karena 
masih adanya kendala dalam pemberian dukungan yang 
mengarah langsung kepada peningkatan pelaksanaan fungsi 
Dewan dan tidak semua staf mcnguasai bidang tugasnya secara 
mendalam. 
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Terindikasi bahwa pemilihan dan seleksi tenaga ahli belum 
menggunakan tolok ukur standar baku yang ditetapkan oleh 
DPR RI sendiri, sehingga jumlah, kualitas kompetensi dan 
kebutuhan belum bisa dikontrol keefisienan clan keefektifannya. 

Walaupun tenaga ahli yang direkrut berada di bawah 
koordinasi Sekretaris Jenderal DPR RI, namun dalam 
pelaksanan tugas sehari-hari tertuang pada perintah pimpinan 
konusi, alat kelengkapan lainnya, atau fraksi. Oleh karena itu, 
mekanisme pertanggungjawaban dan keluaran atas hasil kerja 
tenaga ahli tidak jelas. Di samping itu, pada kenyataannya 
banyak tenaga ahli yang datang hanya pada waktu-waktu 
tertentu dan tidak aktif bekerja sebagai pendukung kinerja 
Alat Kelengkapan Dewan. 

Dukungan keahlian seyogyanya dihadapkan pada 
pelaksanaan fungsi dewan yaitu fungsi Iegialasr, fungsi 
anggaran dan fungsi pengawasan agar dapat memberikan 
dukungan secara langsung kepada Dewan dalam melaksanakan 
fungsi-fungsi tersebut. Komposisi kepakaran harus bersifat 
lintas disiplin dan lintas sektoral, mencerminkan pemikiran 
sistemik, komprehensif-integral, berorientasi pada knowledge, 
skill and attitude yang memadai serta tetap menjunjung 
kejujuran akademik (intellectual honesty}. 

Berkaitan dengan itu para tenaga ahli yang dipekerjakan 
seyogyanya telah melalui seleksi kompetensi yang memadai. 
Oleh karena itu, jabaran job discription setiap tenaga ahli, 
per]u menyertakan ukuran norma yang dibutuhkan selama 
seleksi tersebut, berupa petunjuk teknis jabatan tenaga ahli 
dimaksud. 

Perekrutan mereka diserahkan kepada masing-masing Alat 
Kelengkapan Dewan dengan, antara lain persyaratan yang tidak 
sama dengan mekanisme PNS, namun tidak ada kriteria dan 
mekanisrne yang jelas dalam perekrutan tenaga ahli dari luar 
dan kemungkinan perekrutan tidak sesuai dengan kebutuhan 
Dewan. 



Komitmen ters ebut utamanya sebagai upaya untuk 
mewujudkan DPR RI yang kuat dan produktif, terpercaya dan 
berwibawa dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan 
pengawasan. Komitmen politik dan moralitas tersebut 
merupakan komitmen yang sangat fundamental yang tidak 
hanya bersaksi di antara sesama anggota legislatif dan aparatur 
pemerintahan, akan tetapi juga merupakan tumpuan utama 
secara moral yang dampak dan implikasinya mempengaruhi 
secara langsung bangsa Indonesia dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Oleh karaena itu, Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik 
DPR RI wajib dipahami sungguh-sungguh dan menjadi nonna 
norma yang benar-benar dipatuhi oleh Anggota DPR RI. 
Namun, ada indikasi bahwa berbagai kelemahan, kekurangan 
dan hambatan mekanisme kerja dan kinerja DPR RI dalam 
melaksanakan fungsi-fungsinya karena kurangnya pernahaman 
terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPR RI. 
Disamping itu, beberapa ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib 
DPR RI ternyata dapat menghambat kinerja Dewan, seperti 

b. Peraturan Tata Tertib DPR RI dan Kode Etik. 

Peraturan Tata Tertib DPR RI merupakan pedoman bagi 
DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Setiap 
Anggaran DPR RI hendaknya selalu berpegang pada aturan 
dalam Peraturan Tata Tertib dalam melaksanakan hak dan 
kewajibannya. Peraturan Tata Tertib DPR RI mengatur 
kedudukan, susunan, fungsi, tugas dan wewenang DPR RI 
dan Alat Kelengkapannya. Selain itu, Peraturan Tata Tertib 
juga memuat hak DPR serta hak dan kewajiban Anggota. 

DPR RI juga menyusun Kode Etik yang berisi norma 
yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya. Penjelasan Kode Etik DPR RI 
mengamanatkan bahwa aspek kehidupan kenegaraan antara 
lain ditentukan oleh kualitas kerja dan kinerja lembaga legislatif 
yang memiliki komitmen politik, rnoralitas dan profesional 
yang tangguh. 

---------------·· 
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c. Suasana Kerja. 

Suasana kerja merupakan faktor penting bagi kelancaran 
tugas Anggota DPR RI. Saat ini keamanan dan kenyamanan 
ruang kerja yang tidak mendukung menjadi kendala bagi 
kinerja Anggota DPR RI. Di satu sisi, Anggota DPR RI 
merupakan wakil rakyat yang harus menyuarakan aspirasi 
rakyat, khususnya konstituen. Anggota masyarakat yang 
hendak menyampaikan aspirasinya seharusnya diberikan 
kebebasan untuk itu, namun banyak orang yang 
menyalahgunakan kesempatan itu, misalnya mereka datang 
untuk meminta sumbangan, baik untuk kepentingan pribadi 
maupun untuk kegiatan organisasi tertentu, atau sekedar 
menawarkan barang dagangannya. 

Dengan kondisi ini, Anggota tidak leluasa bekerja dan 
mengganggu waktu Anggota untuk menghadiri rapat-rapat. 
Bahkan lebih parah lagi, banyak Anggota dan staf yang 
kehilangan harta benda yang diletakkan di ruangan kerja, 
seperti tas dan handphone, atau fasilitas kantor, seperti faximile. 

penetapan kuorum untuk memulai rapat, baik dalam rapat alat 
kelengkapan Dewan maupun dalam rapat Badan 
Musyawarah. Oleh karena itu, Peraturan Tata Tertib DPR RI 
perlu direvisi. 
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1. SoJusi 
a. Solusi untuk permasalahan kualitas Undang-Undang yang 

dihasilkan oleh DPR RI belum memberi manfaat langsung 
bagi kehidupan masyarakat, maka beberapa solusi yang 
ditawarkan adalah : 

1) meningkatkan sosialisasi mekanisme dan proses 
penyusunan RUU kepada masyarakat. 

A. Solusi dan Rekomendasi Pelaksanaan Fungsi Legislasi. 
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi legislasi Dewan, 

terdapat 3 (tiga) masalah yang teridentifikasi, yaitu masalah kualitas 
undang-undang yang dihasilkan, penyelesaian RUU yang telah 
diprioritas dalam Program Legislasi Nasional, dan masalah transparansi 
dalam pembahasan RUU. 

Tindakan berlebihan apabila dikatakan bahwa bagian paling penting 
dari potret kinerja DPR RI adalah solusi dan rekomendasi. Solusi dan 
rekomendasi ini penting, karena pokok-pokok pikiran atau gagasan yang 
dikemukakan dalam bagian solusi dan rekomendasi merupakan tantangan 
dan peluang yang hams dikerjakan bersama dalam rangka menempatkan 
Dewan menjadi lembaga perwakilan dengan berbagai tugas dan wewenang 
konstitusional yang dimilikinya. Solusi dan rekomendasi ini juga dapat 
dijadikan komitmen Dewan untuk meningkatkan kinerjanya dalam tatanan 
sistem ketatanegaraan yang ada pada saat ini. 

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah digambarkan 
sebelumnya, maka solusi dan rekomendasi dikelompokkan ke dalam 
beberapa bagian, yaitu pertama solusi dan rekomendasi yang berkaitan 
dengan pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI. Kedua, solusi dan rekomendasi 
yang berkaitan dengan sistem pendukung. Ketiga, solusi dan rekomendasi 
mengenai hubungan Anggota DPR RI dan masyarakat/konstituen. Keempat, 
persoalan lainnya yang terkait dengan kinerja DPR RI. 

BAB IV 

SOLUSI DAN REKOMENDASI 



2) membuka peluang partisipasi publik secara luas dalam 
proses penyusunan RUU; 

3) merumuskan format (mekanisme, bentuk, dan tata cara) 
penyerapan/penyaluran aspirasi masyarakat; 

4) meningkatkan kualitas dan profesionalisme staf pendukung 
DPR RI; 

5) membentuk dan mengembangkan Perpustakaan DPR RI 
menjadi bank data dan pusat pelayanan informasi; dan 

6) meningkatkan kemauan dan kemampuan Anggota 
DPR RI dalam mengakses data dan informasi. 

b. Solusi untuk permasalahan target RUU yang telah ditetapkan 
dalam Program Legislasi Nasional belum dapat terpenuhi, 
maka beberapa solusi yang dapat ditawarkan adalah : 

1) melakukan pembahasan bersama antara Badan Legislasi 
dan alat kelengkapan DPR RI lainnya untuk penetapan 
jumlah RUU yang dibahas setiap tahunnya; 

2) melakukan penataan fungsi Badan Legislasi sebagai pintu 
masuk pembahasan RUU; 

3) melakukan sosialisasi kepada alat kelengkapan dan 
Anggota DPR RI mengenai mekanisme dan tata cara 
penyusunan RUU; 

4) membentuk tim khusus penyusunan jadwal rapat-rapat 
DPR (bila perlu, bekerja sama dengan pihak ketiga); 

5) menentukan batas jumlah RUU yang dibahas oleh Komisi 
paling banyak tiga RUU); 

6) menentukan batas jumlah Panitia Khusus yang membahas 
RUU secara bersamaan (paralel); 

7) menentukan batas maksimal jumlah Anggota Panitia 
Khusus (28 orang). 

8) mengembangkan Pusat Pengkajian, Pelayanan Data dan 
Informasi (P3DI) sebagai pusat layanan penelitian dan 
informasi; 
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2. Rekomendasi. 

Dalam kaitannya dengan solusi untuk meningkatkan kualitas 
RUU yang dihasilkan, beberapa rekomendasi untuk solusi-solusi 
yang diajukan adalah sebagai berikut : 
a. Rekomendasi untuk solusi meningkatkan sosialisasi mekanisme 

dan proses penyusunan RUU kepada masyarakat, adalah : 
1) meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan melalui berbagai media massa (cetak, elektronik, 
dan sebagainya); 

2) menayangkan mekanisme penyusunan RUU dalam bentuk 
narasi dan skema (gambar) dengan bahasa yang mudah 
dicema dalam website DPR RI; dan 

3) menyiapkan staf Sekretariat Jenderal dan perangkat yang 
cukup untuk menjelaskan mekanisme dan proses 
penyusunan RUU. 

9) mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan 
( otonomi pengelolaan anggaran DPR RI); 

10) meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan 
institusi yang bergerak di bidang penelitian; 

11) meningkatkan komunikasi antara Pemerintah dan 
DPR RI; dan 

12) mengusahakan keseimbangan pelaksanaan fungsi-fungsi 
pada alat kelengkapan DPR RI. 

c. Solusi untuk pennasalahan proses pembahasan RUU yang tidak 
transparan adalah : 
1) merevisi Peraturan Tata Tertib DPR RI mengenai 

mekanisme dan sifat rapat pembahasan RUU agar 
dilakukan secara terbuka, sehingga mudah diakses oleh 
publik; 

2) merumuskan mekanisme sosialisasi RUU kepada 
masyarakat; clan 

3) membuka kesempatan yang lebih luas kepada publik untuk 
berpartisipasi dalam pembahasan RUU. 



e. Rekomendasi untuk solusi membentuk dan mengembangkan 
perpustakaan DPR RI sebagai bank data dan pusat pelayanan 
informasi, adalah : 

b. Rekomendasi untuk solusi membuka peluang partisipasi publik 
secara luas dalam proses penyusunan RUU, adalah : 

1) mensosialisasikan Program Legislasi Nasional; 

2) mengumumkan dan menyebarluaskan RUU yang akan 
dibahas DPR RI melalui media rnassa; dan 

3) memperbanyak Rapat Dengar Pendapat Urnum dengan 
semua pemangku kepentingan (stake-holders) mengenai 
RUU yang akan segera dibahas. 

c. Rekomendasi untuk solusi merumuskan format (mekanisme, 
bentuk, dan tata cara) penyerapan/penyaluran aspirasi 
masyarakat, adalah; 

1) menyebarluaskan informasi tentang mekanisme dan 
tatacara penyaluran aspirasi masyarakat dalam rangka 
pembahasan RUU; dan 

2) Pimpinan Panitia Khusus/Komisi melaporkan masukan 
dari masyarakat yang disampaikan kepada Panitia Khusus/ 
Komisi dalam Rapat Panitia Khusus/Komisi dan Laporan 
Akhir sebelum pengambilan keputusan dalam Pembicaraan 
Tingkat II. 

d. Rekomendasi untuk solusi meningkatkan kualitas dan 
profesionalisme staf pendukung DPR RI, adalah : 

1) menambah kuantitas dan kualitas staf pendukung 
penyusunan RUU (seperti pelatihan legislative drafter, 
penyusun risalah rapat; pengelola informasi; dan 
sebagainya). 

2) membentuk dan memperluas kerjasama dengan lembaga 
pendidikan tinggi dan lembaga yang terkait dengan 
perundang-undangan (misalnya BPHN); dan 

3) membuat mekanisme kerja staf pendukung penyusunan 
RUU. 
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1) mengkompilasi peraturan perundang-undangan yang ada; 

2) mengkompilasi peraturan perundang-undangan yang 
dibuat oleh pemerintah; 

3) menghimpun data-data dasar untuk penyusunan kebijakan; 
dan 

4) membangun sis tern infonnasi DPR RI dengan me1akukan 
konsultasi dengan pakar terkait. 

f. Rekomendasi untuk solusi meningkatkan kemauan dan 
kemampuan Anggota DPR RI dalam mengakses data dan 
informasi, adalah : 

l) mensosialisasikan pusat data dan informasi (P3DI dan 
yang lainnya) yang dapat diakses oleh Anggota; 

2) melatih staf untuk menyajikan data dalam bentuk 
inforrnasi yang mudah dipahami; 

3) menyediakan sarana untuk mengakses data dan infonnasi. 

4) menyusun manual dan pedoman kerja bagi asisten pribadi 
Anggota DPR RI. 

5) menyusun manual untuk akses data bagi Anggota 
DPR RI; dan 

6) memfasilitasi dialog publik antara Anggota DPR RI 
dengan masyarakat secara reguler melalui Fraksi. 

g. Rekomendasi untuk solusi melakukan pembahasan bersama 
antara Badan Legislasi dengan alat kelengkapan DPR RI untuk 
penetapan jumlah RUU yang dibahas setiap tahunnya, 
adalah : 

1) mengefektitkan koordinasi antara Badan Legislasi dan alat 
kelengkapan DPR RI lainnya dalam menentukan Program 
Legislasi Nasional dan prioritas tahunan pembahasan 
RUU; 

2) mengevaluasi target pencapaian pembahasan RUU per 
tahun; 

3) menentukan batas maksimal waktu pembahasan dan jumah 
RUU yang dibahas; dan 



i. Rekomendasi untuk solusi melakukan sosialisasi kepada alat 
kelengkapan dan Anggota DPR RI mengenai mekanisme dan 
tata cara penyusunan RUU, adalah Fraksi-fraksi mernfasilitasi 
sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pedoman 
pelaksanaan hak dan kewajiban Anggota DPR RI. 

j. Rekomendasi untuk solusi membentuk tim khusus penyusunan 
jadwal rapat-rapat DPR RI (bila perlu, bekerja sama dengan 
pihak ketiga), ada]ah : 

l) mengadakan konsultasi dengan pihak ketiga dalam rangka 
penyusunan jadwal rapat-rapat DPR RI; 

2) mengadakan survei mengenai kegiatan Anggota DPR RI 
sebagai bahan penyusunan jadwal rapat (untuk mengurangi 
terjadinya tumpang tindih jadwal kegiatan Anggota); dan 

3) membentuk Tim Perancang Penyusunan Jadwal Acara 
Rapat yang terdiri atas wakil-wakil fraksi yang menjadi 
Anggota Badan Musyawarah DPR RI. 

k. Rekomendasi untuk solusi menentukan batas jumlah 
RUU yang dibahas oleh Komisi (paling banyak tiga RUU), 
adalah : 

4) membangun kesepakatan antara Pemerintah dan DPR RI 
dalam menentukan batas waktu penyelesaian suatu RUU. 

h. Rekomendasi untuk solusi melakukan penataan fungsi Badan 
Legislasi sebagai pintu masuk pembahasan RUU, adalah : 

1) merevisi Peraturan Tata Tertib DPR RI (keanggotaan, 
tugas, fungsi, dan mekanisrne kerja Badan Legislasi); 

2) menata hubungan kerja Badan Legislasi dengan staf 
pendukung (perancang undang-undang dan peneliti/staf 
ahli); dan 

3) menata hubungan (mekanisme) kerja antara Anggota 
DPR RI dan alat kelengkapan DPR RI dengan Badan 
Legislasi dalam pengajuan RUU yang berasal dari Anggota 
DPR RI. 
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m. Rekomendasi untuk solusi menentukan batas maksimal jumlah 
Anggota Panitia Khusus (28 orang), adalah merevisi Peraturan 
Tata Tertib DPR RI (terkait dengan kewenangan Badan 
Musyawarah dalam pengambilan keputusan), 

n. Rekomendasi untuk solusi mengembangkan P3DI sebagai 
pusat layanan penelitian DPR RI. 
I) menyempurnakan dasar hukum P3DI dan mengubah nama 

menjadi Pusat Layanan Penelitian DPR RI; 

2) menyusun konsep tentang bentuk, tugas, fungsi Pusat 
Layanan Penelitian; 

3) menetapkan status, jenjang karir, dan jabatan fungsional 
P3DI; 

4) menyusun pola hubungan dan mekanisme kerja antara 
P3DI dengan Anggota DPR RI dan alat kelengkapan 
DPR RI, serta unit lain di Sekretariat Jenderal DPR RI; 

5) menginformasikan kegiatan dan aktivitas P3DI, serta 
mengoptimalkan pelayanan data dan informasi kepada 
Anggota DPR RI; 

1) merevisi Peraturan Tata Tertib DPR RI (terkait dengan 
kewenangan Badan Musyawarah dalam pengambilan 
keputusan); dan 

2) menetapkan kriteria penanganan RUU oleh Komisi atau 
Panitia Khusus dengan mempertimbangkan substansi yang 
dibahas, mitra kerja, dan beban kerja komisi yang 
bersangkutan. 

1. Rekomendasi untuk solusi menentukan batas jumlah Panitia 
Khusus yang membahas RUU secara bersamaan (paralel), 
adalah : 

1) merevisi Peraturan Tata Tertib DPR RI (terkait dengan 
kewenangan Badan Musyawarah); dan 

2) menetapkan kriteria pembentukan Panitia Khusus dengan 
mempertimbangkan substansi yang dibahas, mitra kerja, 
dan keterwakilan fraksi di dalam Panitia Khusus. 



1) mempersiapkan pokck-pokok pembicaraan antara 
Pemerintah dan DPR RI dalam Pertemuan Konsultasi 
(berkoordinasi dengan alat kelengkapan DPR RI). Contoh: 
kesimpulan Rapat-rapat Kerja yang tidak ditindaklanjuti 
oleh Pemerintah; dan 

2) merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (mengenai 
penetapan prioritas tahunan dan Program Legislasi 
Nasional). 

6) meningkatkan kualitas profesionalisme peneliti P3DI; dan 

7) mengadakan dan mendesain sarana dan prasarana yang 
modern untuk P3DI. 

o. Rekomendasi untuk solusi mengalokasikan anggaran sesuai 
dengan kebutuhan (otonomi pengelolaan anggaran DPR RI), 
adalah merevisi beberapa undang-undang, yaitu : 

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (pelaksanaan otonomi pengelolaan anggaran sesuai 
dengan cabang kekuasaan negara, perubahan nomenklatur 
anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi DPR RI); 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara; dan 

3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara. 

p. Rekomendasi untuk solusi meningkatkan kerja sama dcngan 
perguruan tinggi dan institusi yang bergerak di bidang 
penelitian, adalah memperluas jaringan dan meningkatkan 
kerjasama dengan perguruan tinggi dan institusi lain yang 
bergerak di bidang penelitian (untuk mendapatkan informasi 
yang tepat guna dan tepat waktu, guna mendukung proses 
legislasi seperti penyusunan naskah akademis dan uji sahih). 

q. Rekomendasi untuk solusi meningkatkan komunikasi antara 
Pemerintah dan DPR RI, adalah : 
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r. Rekomendasi untuk solusi mengusahakan keseimbangan 
pelaksanaan fungsi-fungsi pada alat kelengkapan DPR RI, 
adalah; 

l) Pimpinan DPR RI dan Pimpinan alat kelengkapan 
DPR RI .lainnya secara proaktif menentukan prioritas 
bidang tugas dengan memperhatikan keseimbangan fungsi 
DPR RI; clan 

2) merevisi Peraturan Tata Tertib DPR RI (hak-hak Anggota 
DPR RI yang berkaitan dengan penyusunan agenda dan 
jadwal rapat, jumlah ruang rapat yang tidak cukup, 
kehadiran Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Alat 
Kelengkapan DPR RI dalam rapat-rapat). 

s. Rekomendasi untuk solusi merevisi Peraturan Tata Tertib 
DPR RI mengenai mekanisme pembahasan RUU, adalah 
mengubah ketentuan mengenai sifat rapat Panitia Kerja menjadi 
rapat yang pada dasamya terbuka, kecuali rapat menentukan 
lain. 

t. Rekomendasi untuk solusi merumuskan mekanisme sosialisasi 
RUU kepada masyarakat, adalah : 
1) merevisi Peraturan Tata Tertib DPR RI mengenai surat/ 

masukan masyarakat dikirimkan langsung ke alat 
kelengkapan DPR RI; 

2) menyebarluaskan draft RUU (rangkuman/abstraksi RUU 
yang berasal dari DPR RI) yang akan dibahas melalui 
media massa, website, sebelum Pembicaraan Tingkat I; 

3) sebelum membahas setiap RUU, DPR RI mengumumkan 
kepada masyarakat tentang : 
• Anggota Panitia Khusus/Komisi yang akan 

membahas. 
• Waktu pembahasan dan tenggang waktu masyarakat 

menyampaikan masukan. 

• Abstraksi RUU yang akan dibahas. 
• Mekanisme penyampaian masukan masyarakat. 
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B. Solusi dan Rekomendasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan 
Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan 

DPR RI adalah: pertama, efektivitas pengawasan melalui rapat-rapat 
rendah, Kedua, aspirasi masyarakat/konstituen pada saat Anggota 

3) membuka kotak pos pengaduan masyarakat; 

4) membuka website DPR RI yang antara lain memuat 
perkembangan pembahasan dan hasil akhir suatu RUU, 
agar dapat dengan mudah diakses oleh publik dalam waktu 
yang singkat setelah pembahasan RUU tersebut; dan 

5) membuka kesempatan kepada rnasyarakat yang ingin 
menyampaikan aspirasi secara langsung. 

tentang mekanisme dan 
masyarakat dalam rangka 

1) menyebarluaskan informasi 
tatacara penyaluran aspirasi 
pembahasan RUU; 

2) Pimpinan Panitia Khusus atau Komisi melaporkan 
masukan dari masyarakat yang disampaikan kepada 
Panitia Khusus atau Komisi, dalam Rapat Panitia Khusus 
atau Komisi dan Laporan Akhir, sebelum pengambilan 
keputusan dalam Pembicaraan Tingkat II; 

• Alamat korespondensi (alamat surat, telepon,faximile, 
email) alat kelengkapan DPR Rl/Panitia Khusus yang 
bersangkutan. 

• Pembentukan call center yang berkaitan dengan 
pembahasan RUU. 

4) menugaskan Anggota DPR membantu sosialisasi RUU di 
daerah pemilihannya; dan 

5) minimal setiap akhir masa sidang, Panitia Khusus/Komisi 
memberikan press release kepada masyarakat tentang 
perkembangan pembahasan RUU. 

u. Rekomendasi untuk solusi membuka kesempatan yang lebih 
luas bagi publik untuk berpartisipasi dalam pembahasan RUU, 
adalah: 
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1. Solusi 
a. Solusi untuk permasalahan efektivitas pengawasan melalui 

rapat-rapat rendah adalah : 

1) meningkatkan koordinasi antar Anggota DPR RI dan 
mengefektifkan mekanisme rapat intern alat kelengkapan 
DPR RI; 

2) membuat kesepakatan seluruh Anggota DPR RI dalam 
menggunak:an hak: bicara melalui revisi Peraturan Tata 
Tertib DPR RI; 

3) meningkatkan kemampuan staf Sekretariat Jenderal dalam 
memberikan pelayanan informasi kepada Anggota 
DPR RI; 

4) meningkatkan profesionalitas staf ahli; 
5) meningkatkan komunikasi alat kelengkapan DPR RI 

dengan mitra kerja; 

6) menetapkan mekanisme untuk evaluasi tindak lanjut dari 
kesimpulan Rapat Kerja; 

7) membangun fasilitas pelayanan informasi di setiap Komisi 
agar informasi yang terkini mudah diakses pihak yang 
membutuhkan; dan 

8) Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Alat Kelengkapan 
DPR RI memberikan panutan dan keteladanan bagi 
kedisiplinan Anggota. 

b. Solusi untuk permasalahan aspirasi masyarakat pada saat 
Anggota DPR RI melakukan pengawasan ke daerah dalam 
kunjungan kerja yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana 
mestinya adalah : 

DPR RI melakukan pengawasan ke daerah dalam kunjungan kerja 
seringkali tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Ketiga, DPR RI 
belum efektif menjalankan fungsi checks and balances. Terhadap ketiga 
permasalahan tersebut, kajian ini mengajukan beberapa solusi dan 
rekomendasi. 
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2. Rekomendasi. 
Terhadap berbagai solusi yang disebutkan di atas, tim kajian 

ini merumuskan beberapa rekomendasi, yaitu : 

a. Rekomendasi dalam rangka meningkatkan koordinasi antar 
Anggota DPR RI dan mengefektifkan mekanisme rapat intern 
alat kelengkapan DPR RI, adalah : 

1) memperbaiki manajemen persidangan yang ditentukan 
melalui Rapat Intern alat kelengkapan DPR RI yang 
bers angku tan; 

2) merevisi Peraturan Tata Tertib DPR RI yang berkaitan: 

• Jumlah Komisi yang disesuaikan dengan jumlah 
Depart em en. 

• Sanksi bagi Anggota DPR RI yang terlambat hadir 
dalam rapat. 

• Sanksi bagi Anggota DPR RI yang meninggalkan 
rapat sebelum rapat ditutup. 

• Penentuan kuorum waktu mulai rapat (rapat dapat 
dimulai apabila sudah dihadiri oleh 60% wakil fraksi 
atau 50% + 1 dari jumlah Anggota DPR RI). 

3) menyempumakan prosedur dan mekanisme pengawasan 
terrnasuk transparansi untuk akuntabilitas kepada publik. 

c. Solusi terhadap permasalahan DPR RI belurn efektif 
menjalankan tugas dan fungsi checks and balances adalah : 

1) melaksanakan kunjungan perorangan, lintas Fraksi, dan 
lintas Komisi dalam pengawasan sektoral dan regional; 

2) rnerevisi Undang-Undang yang terkait anggaran DPR RI~ 
dan 

1) pokok-pokok pengawasan oleh DPR RI dilakukan dengan 
transparan dan dipublikasikan secara berkala; dan 

2) pada awa] Rapat Kerja perlu ada agenda penyampaian 
tindaklanjut kesimpulan rapat yang lalu yang dilakukan 
oleh Pemerintah. 
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• Penentuan kuorum pengambilan keputusan (apabila 
dihadiri oleh 60% wakil fraksi atau 50% + 1 dari 
jumlah Anggota DPR RI). 

3) Anggota DPR RI yang mengusulkan pihak yang akan 
diundang dalam rapat, wajib memberikan pokok-pokok 
pennasalahan yang akan disampaikan; dan 

4) menyusun prosedur balm kesimpulan rapat dan laporan 
singkat. 

b. Rekomendasi terhadap solusi membuat kesepakatan seluruh 
Anggota DPR RI dalam menggunakan hak bicara melalui revisi 
Peraturan Tata Tertib DPR RI, adalah : 

1) membatasi waktu untuk bicara Anggota DPR RI dalam 
rapat, yaitu 3 (tiga) kali 3 (tiga) menit untuk masing 
masing Anggota, apabila melebihi waktu tersebut, maka 
pertanyaan Anggota DPR RI harus diajukan secara tertulis; 

2) Anggota DPR RI sudah siap mengajukan pertanyaan 
sebelum rapat dimulai, dengan didukung oleh data dan 
infonnasi yang akurat; dan 

3) Anggota DPR RI yang datang terlambat lebih dari 30 
(tiga puluh) menit, kehilangan hale bicara dalam rapat. 

c. Rekomendasi untuk solusi meningkatkan kemampuan staf 
Sekretariat Jenderal dalam memberikan pelayanan informasi 
kepada Anggota DPR RI, adalah : 
1) menyampaikan laporan singkat kepada Anggoa DPR RI 

paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan rapat; dan 

2) mengadakan pendidikan dan latihan penyusunan draft 
kesimpulan rapat, laporan singkat, catatan rapat, dan 
risalah rapat. 

d. Rekomendasi untuk solusi meningkatkan profesionalitas staf 
ahli, ada1ah : 
I) menetapkan mekanisme rekrutmen dan persyaratan calon 

tenaga ahli; 



2) menetapkan job description (uraian tugas) tenaga ahli; 
3) merevisi Peraturan Tata Tertib DPR RI yang 

memungkinkan adanya tenaga ahli yang bersifat temporer; 
dan 

4) mengevaluasi secara berkala (6 bulan) terhadap kinerja 
tenaga ahli. 

e. Rekomendasi untuk solusi meningkatkan komunikasi alat 
kelengkapan DPR RI dengan mitra kerja, adalah: 

1) surat undangan dan topik/tema pembicaraan dari 
DPR RI sudah disampaikan kepada Pernerintah minimal 
7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat; dan 

2) jawaban Pemerintah sudah disampaikan kepada Anggota 
minimal 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat. 

f. Rekomendasi untuk solusi menetapkan mekanisme untuk 
evaluasi tindak lanjut dari kesimpulan rapat kerja, adalah : 
1) sebelum rapat dimulai, Pemerintah menyampaikan laporan 

secara tertulis mengenai tindak lanjut hasil kesimpulan 
Rapat Kerja sebelumnya; 

2) mengkompilasi kesimpulan Rapat Kerja yang belum/tidak 
ditindaklanjuti Pemerintah untuk menjadi bahan rapat dan 
agenda rapat konsultasi DPR RI dengan Presiden; dan 

3) merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD 
untuk menetapkan kewajiban Menteri untuk 
menindaklanjuti kesimpulan Rapat Kerja. 

g. Rekomendasi untuk solusi membangun fasilitas pelayanan 
informasi di setiap Komisi agar informasi yang terkini mudah 
diakses pihak yang membutuhkan, adalah: memberikan 
pelatihan staf Komisi (minimal 2 orang) mengenai kehumasan 
(membuat press release, mengadakan jumpa pers). 

h. Rekomendasi untuk solusi Pimpinan DPR RI dan alat 
kelengkapan DPR RI memberikan panutan dan keteladanan 
bagi kedisiplinan Anggota, adalah merevisi Peraturan Tata 
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2) memperjelas mekanisme pembahasan anggaran antara 
alat kelengkapan DPR RI dengan Panitia Anggaran; 

3) menyiapkan ketentuan dalam Undang-Undang untuk 
mendukung kemandirian DPR RI dalam menyusun APBN; 
dan 

4) menyusun RAPBN altematif sebagai sandingan RAPBN 
yang diajukan oleh Pemerintah. 

1. Solusi 

a. SoJusi terhadap permasaJahan APBN belum menjawab 
kebutuhan masyarak:at adalah: 

l) pembahasan APBN dimulai dengan penyampaian program 
masing-masing departemen di depan Rapat Paripuma 
DPR RI; 

C. Solusi dan Rekomendasi Pelaksanaan Fungsi Anggaran. 

Beberapa pennasalahan dalam pelaksanaan fungsi anggaran, adalah: 
Pertama, APBN belum menjawab kebutuhan masyarakat. Kedua, 
mekanisme penyusunan APBN belum efektif dan banyak Anggota DPR 
RI yang belum memahami siklus dan mekanisme penyusunan APBN. 
Ketiga, tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) oleh Komisi dan alat kelengkapan DPR RI lainnya kurang efektif. 
Terhadap ketiga permasalahan tersebut, Tim Kajian mengajukan 
beberapa solusi dan rekomendasi. 

1) sebelum rapat dimulai, Pemerintah menyampaikan laporan 
secara tertulis terhadap tindak lanjut basil kesimpulan 
Rapat Kerja sebelumnya; 

2) mengompilasi kesimpulan Rapat Kerja yang belum/tidak 
ditindaklanjuti Pemerintah untuk menjadi bahan rapat dan 
agenda Rapat Konsultasi DPR RI dengan Presiden; dan 

3) merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD 
untuk mengatur kewajiban Menteri menindaklanjuti 
kesimpulan Rapat Kerja. 
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k. Rekomendasi terhadap solusi merevisi Undang-Undang yang 
terkait dengan anggaran DPR RI, yaitu : 

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara untuk mengatur mengenai pelaksanaan otonomi 
pengelolaan anggaran sesuai dengan cabang kekuasaan 
negara dan perubahan nomenklatur anggaran sesui dengan 
tugas dan fungsi DPR RI; 

2) Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara; dan 

3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara. 

I. Rekomendasi terhadap solusi menyempurnakan prosedur dan 
mekanisme pengawasan termasuk transparansi untuk 
akuntabilitas kepada publik, adalah : 

Tertib untuk mengatur kehadiran seluruh Pimpinan DPR RI 
dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI di ruang rapat pada 
saat pelaksanaan rapat. 

i. Rekomendasi untuk solusi pokok-pokok pengawasan oleh 
DPR RI dilakukan dengan transparan dan dipublikasikan secara 
berkala, adalah memberikan pelatihan staf komisi (minimal 2 
orang) dalam hal kehumasan (memuat press release, 
mengadakan jumpa pers). 

j. Rekomendasi untuk solusi pada awal Rapat Kerja perlu ada 
agenda penyampaian tindak]anjut kesimpulan rapat yang lalu 
oleh Pemerintah, adalah : 

1) mempersiapkan pokok-pokok pembicaraan antara 
Pemerintah dan DPR RI dalam Rapat Konsultasi 
(berkoordinasi dengan alat kelengkapan DPR RI); dan 

2) merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD untuk 
mengatur mengenai hubungan kerja DPR RI dengan 
Pemerintah. 
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2. Rekomendasi 
a. Rekomendasi terhadap solusi pembahasan APBN dimulai 

dengan penyampaian program masing-masing departemen di 
depan Rapat Paripuma DPR RI, dengan rekomendasi : 
1) meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia 

Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mempersiapkan data 
dan analisa berkaitan dengan RAPBN; 

2) menyiapkan tenaga analis anggaran di Sekretariat Jenderal 
DPR RI; dan 

3) memberi kesempatan kepada Anggota DPR RI yang tidak 
menjadi Anggota Panitia Anggaran untuk hadir dalam 
rapat Panitia Anggaran dan dapat menyampaikan 
kebutuhan anggaran di daerah pemilihannya. 

b. Rekomendasi terhadap solusi memperjelas mekanisme 
pembahasan anggaran antara alat kelengkapan DPR RI dengan 
Panitia Anggaran, adalah merevisi : 
1) Peraturan Tata Tertib DPR RI mengenai hubungan kerja 

Panitia Anggaran dan Alat kelengkapan DPR RI lainnya; 
dan 

b. Solusi terhadap permasalahan mekanisme penyusunan APBN 
belum efektif dan banyak Anggota DPR RI yang belum 
memahami siklus dan mekanisme penyusunan APBN adalah 
meningkatkan pemahaman Anggota DPR RI tentang siklus 
dan mekanisme penyusunan APBN, dan menata kembali proses 
penyusunan RAPBN, dengan meniadakan mekanisme 
APBN-P (APBN-Perubahan). 

c. Selusi terhadap permasalahan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan 
BPK oleh Komisi dan alat kelengkapan DPR RI lainnya kurang 
efektif, adalah menjadwalkan secara khusus pembahasan tindak 
lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Komisi dan alat kelengkapan 
DPR RI lainnya dan menyepakati tata cara penyampaian Hasil 
Pemeriksaan BPK. 



1) membangun pusat data dan analisa APBN; 

2) membuka akses data/link dengan Pemerintah Daerah untuk 
menjaga konsistensi dan kesinambungan data; 

3) membangun net-working dengan pusat-pusat data 
berkaitan dengan APBN (Bappenas, Bank Indonesia, 
Departemen keuangan, BPS, dll); 

4) menyusun Standard Operation Procedure mekanisme 
dukungan terhadap pelaksanaan fungsi anggaran; 

5) merninta Pemerintah untuk menyampaikan Rencana Kerja 
dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) disertai 
dengan target kinerja, dan prakiraan maju tahun berikutnya 
dengan waktu proses pembahasan yang relatif lebih lama 
di Komisi; 

6) membahas plafon anggaran berdasarkan kinerja yang akan 
dicapai dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya; dan 

7) pada setiap komisi perlu didukung oleh Sumber Daya 
Manusia yang mampu menganalisis anggaran. 

e. Rekomendasi untuk solusi meningkatkan pemahaman Anggota 
DPR RI tentang siklus dan mekanisme penyusunan APBN, 
adalah menyusun buku manual tentang siklus dan mekanisme 
penyusunan APBN untuk Anggota DPR RI. 

f. Rekomendasi untuk solusi menata kembali proses penyusunan 
RAPBN, dengan meniadakan mekanisme APBN-Perubahan, 
adalah merevisi : 

I 

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara. 

c. Rekomendasi terhadap solusi menyiapkan ketentuan dalam 
Undang-Undang untuk mendukung kemandirian DPR RI 
dalam menyusun APBN adalah dengan merevisi Undang 
U ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

d. Rekomendasi untuk solusi menyusun RAPBN alternatif 
sebagai sandingan RAPBN yang diajukan oleh Pemerintah, 
adalah : 
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D. Solusi dan Rekomendasi Peningkatan Kinerja Sekretariat 
Jenderal 

Beberapa permasalahan kinerja Sekretariat Jenderal sebagai sistem 
pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI adalah: Pertama, 
dukungan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal belum memadai. 
Kedua, komunikasi antara staf Sekretariat Jenderal dengan alat 
kelengkapan DPR RI belum mernadai, termasuk kurangnya kemampuan 
dalam hal kualitas komunikasi yang mampu melahirkan konsep-konsep. 
Ketiga, Struktur Sekretariat Jenderal yang belum sepenuhnya efektif 
dalam memberikan dukungan kepada DPR RI. Keempat, Sulitnya 
mengakses informasi tennasuk basil-basil rapat/risalah di DPR. 

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara; dan 

3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangagungjawab Keuangan 
Negara. 

g. Rekomendasi untuk solusi menjadwalkan secara khusus 
pembahasan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Komisi 
dan alat kelengkapan DPR RI lainnya, adalah melakukan Rapat 
Konsultasi secara intensif atas Laporan Hasil Pemeriksaan 
BPK terhadap penggunaan APBN. 

h. Rekomendasi untuk solusi menyepakati tata cara penyampaian 
Hasil Pemeriksaan BPK, adalah: 

1) meminta BPK untuk menyertakan ringkasan dalam 
Laporan Hasil Perneriksaan yang disampaikan kepada 
DPR RI; dan 

2) meminta BPK untuk melakukan audit investigasi terhadap 
temuan tertentu yang menjadi perhatian utama DPR RI. 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 



102 

2) rnernbuat call center dalam rangka pelaksanaan kegiatan 
yang lebih terkendali dan penanganan secara khusus. 

d. Beberapa solusi yang berkaitan dengan masalah sulitnya 
mengakses informasi termasuk hasil-hasil rapat/risalah di DPR, 
adalah : 

1) membentuk pusat data dan informasi publik di lingkungan 
DPR RI dan berada di bawah koordinasi Sekretariat 
Jenderal DPR RI; 

1. Solusi 
a. Beberapa solusi yang berkaitan dengan masalah dukungan 

Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal DPR RI adalah : 

1) menciptakan proporsionalitas dalam jumlah dan 
penempatan staf administrasi dan staf fungsional di 
lingkungan Sekretaris Jenderal: 

2) menyelenggarakan pendidikan dan latihan yang 
disesuaikan dengan tuntutan pekerjaan dan diamati 
pemanfaatannya sebagai masukan yang 
berkesinambungan; 

3) mengupayakan alernatif lain dalam pembinaan jabatan 
fungsional; dan 

4) mendayagunakan tenaga ahli sesuai dengan dasar keahlian 
masing-masing khususnya yang melekat pada alat 
kelengkapan DPR RI. 

b. Solusi yang berkaitan dengan masalah komunikasi antara staf 
Sekretariat Jenderal dengan alat kelengkapan DPR RI belum 
memadai, adalah rneningkatkan kualitas dan wawasan pegawai, 
melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang mendukung 
pelaksanaan tugas rnasing-rnasing pegawai. 

c. Beberapa so1usi yang berkaitan dengan struktur Sekretariat 
Jenderal DPR RI yang belum sepenuhnya efektif dalam 
memberikan dukungan kepada DPR RI, adalah: 

1) melakukan restrukturisasi Sekretariat Jenderal DPR RI; 
dan 
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a. Rekomendasi yang berkaitan dengan solusi menciptakan 
proporsionalitas dalam jumlah dan penempatan staf 
administrasi dan staf fungsional di lingkungan Sekretariat 
Jenderal, adalah : 

1) membuka kesempatan mutasi staf strukturaVnon struktural 
untuk menjadi staf pendukung keahlian/fungsional intern 
Sekretariat Jenderal DPR RI dan membuka rekrutmen 
PNS fungsional mutasi antar instansi lain; 

2) rekrutmen PNS dilakukan tanpa adanya diskriminasi dan 
perspektif gender; 

3) membuka rekrutmen CPNS untuk fonnasi calon tenaga 
fungsional; 

4) mempercepat pengangkatan staf fungsional perancang 
(legislatif drafter) dan perencana di Sekertariat Jenderal 
DPR RI berkoordinasi dengan instansi pembina jabatan 
fungsional terkait; 

5) menyusun riwayat kerja (track record) pribadi pegawai 
yang akan menjadi dasar pertimbangan Baperjakat (Badan 
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) dalam 
penempatan pada di unit kerja Sekretariat Jenderal 
DPR RI; dan 

6) melakukan evaluasi kinerja masing-masing pejabat 
struktural berdasarkan kontrak jabatan sesuai kebutuhan. 

2. Rekomendasi 

2) meningkatkan hubungan kerja "media relation" antara 
pihak Sekretariat Jenderal DPR RI dengan wartawan 
koordinatoriat di DPR RI; 

3) menata kembali fungsi kehumasan di lingkungan 
DPR RI dengan melakukan peningkatan kualitas dan 
kuantitas pelayanan bidang kehumasan; dan 

4) mereposisi dan merevitalisasi peran kehumasan dalam 
rangka pemulihan dan peningkatan citra DPR RI. 
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5) menetapkan Peraturan Sckr etari s Jenderal tcntang 
persyaratan ijin belajar dan tugas bclajar bagi pegawa1 
yang akan rnelanjutkan stu d i , scrta persyaratan 
penyesuaian kenaikan golongan berdasarkan ijasah; 

6) meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang khusus 
melayani pelayanan informasi, antara lain melalui 
pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun luar 
negeri; dan 

7) mcrekrut pegawai yang mempunyai keahlian, pendidikan, 
pengetahuan, kemarnpuan yang memadai, misalnya ahli 
komputer, ahli bahasa, ahli hukum, ahli keuangan, sebagai 
upaya untuk efi siensi dan efektifitas dalam bidang 
kepegawaian. Kebutuhan tenaga-tenaga teknis pendukung 
seperti sopir, keamanan (Pamdal), taman, kebersihan, dsb, 
dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak 
ketiga (outsourcing). 

1) menyusun prioritas program penyelenggaraan jenis 
pendidikan dan latihan yang sesuai dengan tuntutan 
kebutuhan pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI; 

2) membuat pedoman seleksi calon peserta pendidikan dan 
latihan dengan prioritas kompetensi dan prestasi kerja 
pegawai; 

3) menyusun pedoman evaluasi dan mengevaluasi 
penyelenggaraan pendidikan dan latihan secara 
berkelanjutan; 

4) memberikan bea siswa lanjutan ke jenjang pendidikan 
yang lebih tinggi bagi pegawai yang berprestasi dan 
dibutuhkan oleh Sekrctariat Jenderal DPR RI; 

b. Rekomendasi untuk solusi menyelenggarakan pendidikan dan 
latihan yang disesuaikan dengan tuntutan pekerjaan dan diawasi 
pemanfaatannya sebagai input yang berkesinarn-bungan, 
adalah: 
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2) menetapkan mekanisme rekrutmen dan persyaratan calon 
tenaga ahli; 

3) menetapkan job description (uraian tugas) tenaga ahli. 

4) menetapkan mekanisme kerja bagi tenaga ahli; 

5) merevisi Peraturan Tata Tertib DPR RI yang 
memungkinkan adanya tenaga ahli/pendamping untuk 
pembahasan kasus-kasus spesifik (temperer); dan 

6) mengevaluasi secara berkala (6 bulan) terhadap kinerja 
tenaga ahli. 

e. Rekomendasi untuk solusi peningkatan kualitas dan wawasan 
melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang rnendukung 
pelaksanaan tugas masing-masing pegawai, adalah : 

1) menyusun prioritas program penyelenggaraan jenis 
pendidikan dan latihan yang sesuai dengan tuntutan 
kebutuhan pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan; 

2) membuat pedoman seleksi ca1on pesera pendidikan dan 
latihan dengan prioritas kompetensi dan prestasi kerja 
pegawai; 

c. Rekomendasi untuk solusi mengupayakan altematif lain dalam 
pembinaan jabatan fungsional, adalah : 

1) mengkaji penyusunan rumpun jabatan fungsional yang 
sesuai dengan kebutuhan dukungan pelayanan keahlian 
kepada DPR RI, yang pembinaan kepegawaian dan jenjang 
karimya berada di Sekretariat Jendera] DPR; dan 

2) perlu ada pemikiran mengenai sistem karir khususnya bagi 
peneliti sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara tugas 
memberikan pelayanan kepada Anggota DPR dan 
keinginan untuk meningkatkan karir. 

d. Rekomendasi untuk solusi mendayagunakan tenaga ahli sesuai 
dengan dasar keahlian masing-masing khususnya yang melekat 
pada alat kelengkapan Dewan, adalah : 

1) menambah jumlah tenaga ahli yang bersifat temporer 
untuk alat kelengkapan; 



g. Rekornendasi untuk solusi menata kembali fungsi kehumasan 
di lingkungan DPR RI dengan rnelakukan peningkatan kualitas 
dan kuantitas pelayanan bidang kehumasan, adalah : 

I) mcrnberikan pendidikan dan latihan kehumasan bagi 
pegawai di lingkungan Sekretariat Jcnderal DPR RI; 

2) melakukan kerjasama dengan stasiun TV Swara atau 
stasiun TV Cable (jaringan) lainnya yang independen 

4) rneminta ringkasan materi rapat kepada mitra kerja 
Kornisi/Pemcrintah yang dapat diberitakan/ekspose untuk 
wartawan. 

2) rnclibatkan wartawan koordinatoriat DPR RI seara selektif 
dalam kunjungan kerja alat kelengkapan DPR RI; 

3) menyediakan bahan laporan singkat rapat-rapat alat 
kelengkapan DPR RI bagi wartawan koordinaatoriat 
DPR RI; dan 

I) meningkatkan fasi l itas "press room" dengan ruangan baru 
yang lebih represcntatif dalarn menunjang tugas 
kcwartawanan koordinatoriat DPR RI; 

5) menetapkan Pcraturan Sekretaris Jenderal tentang 
pcrsyaratan ijin bclajar dan/atau tugas belajar bagi pegawai 
yang akan melanjutkan studi; dan 

6) meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di P3DI, 
antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, baik di dalam 
negeri maupun luar negeri. 

f. Rckornendasi untuk solusi meningkatkan hubungan kerja 
"media relation" antara pihak Sekretariat Jenderal DPR RI 
dengan wartawan koordinatoriat di DPR RI adalah : 

3) menyusu n pedoman evaluas i dan mengevaluasi 
penyelenggaraan pendidikan dan latihan secara 
berkelanjutan; 

4) memberikan beasiswa lanjutan ke jenjang pendidikan yang 
lebih tinggi bagi pegawai yang berprestasi dan dibutuhkan 
oleh Sekretariat Jenderal DPR RI; 

106 
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E. Solusi dan Rekomendasi Hubungan DPR dengan Masyarakat. 
Dalam kaitannya dengan hubungan DPR RI dengan masyarakat, 

hubungan tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari pendidikan politik, 
Untuk dapat melaksanakan fungsi pendidikan politik tersebut, maka 
solusi yang dapat dilakukan adalah : 

1. membentuk pusat data dan informasi publik di lingkungan DPR 
dan berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal DPR RI; 

2. meningkatkan hubungan kerja "media relation" antara pihak 
Sekretariat Jenderal DPR RI dengan wartawan koordinatoriat di 
DPR RI; 

3. menata kembali fungsi kehumasan DPR RI dengan melakukan 
peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan bidang kehumasan; 
dan 

4. mereposisi dan merevitalisasi peran kehumasan dalam rangka 
pemulihan dan peningkatan citra DPR RI. 

Adapun rekomendasi terhadap berbagai solusi tersebut adalah : 

I . Rekomendasi terhadap solusi pembentukan pusat data dan infonnasi 
di lingkungan DPR RI adalah pertama, meningkatkan peran dan 
fungsi bagian Hubungan Masyarakat. Kedua, menggunakan 

dalam peliputan kegiatan DPR RI dan menyiarkan liputan 
kegiatan DPR RI berdasarkan kebutuhan informasi 
masyarakat pada saat itu, dengan sistem kontrak kerja; 

3) melakukan kerjasama dengan Stasiun TV, Radio, dan 
media massa lainnya, serta mengembangkan website 
DPR RI yang dapat menyiarkan/mempublikasikan/ 
mensosialisasikan kegiatan berita, dan inforrnas i 
keparlemenan dalam lingkup nasional (dapat diakses oleh 
seluruh rakyat); dan 

4) Bagian Hubungan Masyarakat dalam tugas pokok dan 
fungsinya memberikan pelayanan informasi keparlemenan 
kepada peserta didik dan masyarakat umum dalam 
melakukan wisata pendidikan/politik di DPR RI. 
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3. Rekornendasi terhadap solusi menata kcmbali fungsi kchumasan 
DPR RI dengan melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas 
pelayanan bidang kehumasan adalah : Pertama, melaksanakan 
pendidikan dan latihan kehumasan bagi pegawai di lingkungan 
Sekretariat Jenderal DPR RI. Kedua, melakukan kerjasarna dengan 
stasiun TV Swara atau stasiun TV Cable (jaringan) lainnya yang 
independen dalam peliputan kegiatan DPR RI dan menyiarkan 
liputan kegiatan DPR RI berdasarkan kebutuhan informasi 
masyarakat pada saat itu, dengan sistem kontrak kerja. Ketiga, 
membangun kerja sama dengan Stasiun TV, Radio, dan Media 
Massa lainnya, serta mengembangkan website DPR RI yang dapat 
menyiarkan/mempublikasikan/mensosialisasikan kegiatan, berita 
dan informasi keparlemenan dalam lingkup nasional dalam arti 
dapat diakses oleh masyarakat. Keempat, menambah tugas pokok 
dan fungsi Hubungan Masyarakat, yaitu memberikan pelayanan 
informasi keparlemenan kepada peserta didik. 

sistem hansard yang diprogram dalam bahasa Indonesia agar 
pcncatatan ri s al ah dapat dilaksanakan dcngan efcktif dan 
efisien, mudah diakses oleh publik. Ketiga, meningkatkan 
kernampuan sumber daya manusia pencatat rapat dan transkiptor. 
Keempat, meningkatkan sarana prasarana yang mcndukung 
pcncatatan rapat dan transkrip. 

2. Rekomendasi yang berkaitan dengan upaya meningkatkan 
hubungan kerja "media relation" antara pihak Sekretariat Jenderal 
DPR RI dengan wartawan koordinatoriat di DPR RI adalah : 
Pertama, meningkatkan fasilitas "press room" dengan ruangan baru 
yang lebih representatif dalam menunjang tugas kewartawanan 
koordinatoriat DPR RI. Kedua, sccara selektif melibatkan wartawan 
koordinatoriat DPR RI dalam kunjungan kcrja alat kelengkapan 
DPR RI. Ketiga, menycdiakan bahan laporan singkat rapat-rapat 
alat kelengkapan DPR RI bagi wartawan koordinatoriat DPR RI. 
Keempat, meminta ringkasan materi rapat kepada mitra kerja 
Komisi/Pernerintah yang dapat diberitakan/ckspose untuk 
wartawan. 
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/ 

4. Rekomendasi terhadap solusi mereposisi dan merevitalisasi peran 
kehumasan dalam rangka pemulihan dan peningkatan citra 
DPR RI adalah menggunakan tenaga konsultan untuk merancang 
peran yang ideal kehumasan Sekretariat Jenderal DPR RI, dan 
menggunakan tenaga ahlilpublic figure untuk menjadi juru bicara 
(public relation) DPR RI. 
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A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada Bab-bab 
sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

I. Tugas dan kewajiban konstitusional Dewan belum dilaksanakan 
sebagaimana yang digariskan dalam UUD 1945 dan harapan 
masyarakat. 

2. Di bidang legislasi terdapat 3 (tiga) masalah yang teridentifikasi, 
yaitu Pertama, kualitas Undang-Undang yang dihasilkan dinilai 
belum memberi manfaat langsung terhadap kehidupan masyarakat. 
Kedua, target jumlah penyelesaian RUU yang telah ditetapkan 
dalam Prioritas Tahunan Program Legislasi Nasional belum dapat 
terpenuhi. Ketiga, proses pembahasan RUU kurang transparan, 
sehingga sulit diakses publik. 

3. Di bidang pengawasan terdapat 3 (tiga) masalah yang 
teridentifikasi, yaitu : Pertama, efektivitas pengawasan melalui 
rapat-rapat rendah. Kedua; aspirasi masyarakat/konstituen pada saat 
Anggota DPR RI melakukan pengawasan ke daerah dalam 
kunjungan kerja sering kali tidak ditindaklanjuti sebagaimana 
mestinya. Ketiga, DPR belum efektif menjalankan tugas dan fungsi 
checks and balances. 

4. Di bidang anggaran terdapat 3 (tiga) masalah yang teridentifikasi, 
yaitu : Pertama, APBN belum menjawab kebutuhan masyarakat. 
Kedua, mekanisme penyusunan APBN be1um efektif dan banyak 
Anggota DPR RI yang belum memahami siklus dan mekanisme 
penyusunan APBN. Ketiga, tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK 
oleh Kornisi dan alat kelengkapan DPR RI lainnya kurang efektif. 

5. Permasalahan dalam supporting system atau dukungan Sekretariat 
Jenderal DPR RI, adalah : 

a. Dukungan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal belum 
memadai. 

PENUTUP 
BAB V 
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e. Kurangnya komunikasi Anggota DPR RI dengan konstituen 
(masyarakat yang diwakilinya). 

7. Apabila dihhat dari sudut pandang hasil (result oriented) dan sudut 
pandang proses (process oriented), permasalahan-permasalahan 
tersebut di atas menunjukkan adanya permasalahan pada aspek 
hasil dan aspek proses. Dari sudut hasil misalnya jumlah undang 
undang yang belum sesuai dengan Program Legislasi Nasional, 
dan kualitas undang-undang yang belum sesuai dengan kebutuhan 
masy arakat, serta bertentangan dengan UUD 1945. Di bidang 
pengawasan, fungsi pengawasan DPR RI belum dapat menjadikan 
kinerja eksekutif menjadi lebih baik. Sedangkan di bidang anggaran, 
APBN yang ditetapkan belum memenuhi kebutuhan masyarakat 
atau berpihak kepada kesejahteraan masyarakat dan pemerataan 
pembangunan. Penilaian dari sudut pandang proses misalnya 
pernbentukan undang-undang belum membuka seluas-luasnya 
partisipasi masyarakat, kegiatan sosialisasi masih kurang dan 
pembahasan yang kurang transparan. 

c. Adanya mis alokasi anggaran yang secara proporsional belum 
mencerminkan keadilan sesuai dengan beban kerja. 

d. Alokasi anggaran Anggota DPR RI belum sesuai dengan 
kebutuhan yang mendukung pclakxanaun kerja. 

b. Terjadi kemacetan (bottle neck) dalam pelaksanaan tugas-tugas 
rutin. 

6. Masalah-masalah umum lainnya adalah : 

a. Anggota belum dapat bekerja secara efektif. / 

b. Komunikasi antara staf Sekretariat J endcral dengan alat 
kelengkapan belum memadai, termasuk kurangnya kemampuan 
dalam hat kualitas komunikasi yang mampu melahirkan 
konsep-konsep. 

c. Struktur Sekretariat Jenderal yang belum sepenuhnya efektif 
dalam mernberikan dukungan kepada Dewan. 

d. Sulitnya mengakses informasi termasuk hasil-hasil rapat!risalah 
di DPR RI. 
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B. Saran 
Sebagai tindak Ianjut dari hasil kajian ini, terutama unruk 

melaksanakan solusi dan rekomendasi yang dirumuskan Tim Kajian 
ini, beberapa saran yanga perlu diperhatikan adalah : 

Pertama : Perlu segera membentuk Tim yang akan menindaklanjuti 
rekomendasi dari Tim Kajian Peningkatan Kinerja Dewan. 
Kedua: Perlu segera meneruskan rekomendasi Tim Kajian khususnya 
mengenai revisi beberapa undang-undang dan Peraturan Tata Tertib 
DPR RI kepada Badan Legislasi atau alat kelengkapan DPR RI lainnya 
untuk ditindaklanjuti. 

Ketiga : Hasil analisa Tim Kajian Peningkatan Kinerja Dewan perlu 
disosialisasikan kepada masyarakat dan lembaga yang terkait. 
Keempat : Menugaskan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk 
menindaklanjuti rekomendasi Tim Kajian Peningkatan Kinerja 
DPR RI berkaitan dengan Kesetjenan dan mernfasilitasi kegiatan 
tindaklanjut basil analisa Tim Kajian Peningkatan Kinerja oleh alat 
kelengkapan Dewan. 

8. Tim Kajian berhasil merumuskan berbagai solusi dan rekomendasi 
yang bersifat implementatif, untuk meningkatkan kinerja DPR RI 
di masa-masa yang akan datang. 
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IX. A Djalal Bachtiar A-297 F-PBR Anggota 
digantikan olch: 
Lalu Gede Syamsul '-....!. 

Mujahiddin, S.E. A-294 

19. Dr. Diah Defawari Ande A-298 F-PBR Anggoia 

20. Tiurlan Basaria Hutagaol A-411 F-PDS Anggota 

21. John M. Toisuta A-418 F-PDS Anggota 



1I9 

NO. NAMA GOLONGAN KETERANGAN 

l. Faisal Djamal, S.H., M.Si. IV/e Koordinator 

2. Dra. Winantuningtyastiti S., M.Si. IV/d Ketua Tim/ 
Editor Utama 

3. DR. lnosentius Samsul, S.H .. M.H. IV/a Editor 

4. Puteri Hikrnawati, S.H .. M.H. Ill/d Anggota 

5. Lidya Suryani, S.H .. M.H. III/d Anggota 

6. Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H. III/c Anggota 

7. Ors. Ahmad Budiman, M.Pd. lll/b Anggota 

SUSUNAN KEANGGOTAAN 
TIM PENYUSUNAN BUKU KAJIAN PENINGKATAN KINERJA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
( Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 729 B/SEKJEN/2006, 

Tanggal 1 November 2006) 



1~0 

NO. N;\MA JABATAN KETERANGAN 

r Drs. Arnn Syari tuddin Manaf KAROPIM Sckretaris 

~ Nunu Nugraha K. S.H .. M.H. Kabag TU Wakil I Wakil Sek rctaris 
I 

-· 
Ketua/ 

KORKESRA !.;?' 

:_\ Hcrnadi. S.IP., M.Si. Kasubag TU Anggota 
Wakil Ketua/ 
KORKESRA 

4. Furcony Putri Syakura. S.H .. M.H. Kasubag Ra pat Anggora 
BAM US 

- 
.::;;. L:lfic. S.Sos Staf TU Wak il Anggora 

Kctua/ 
KORKESRA 

6 Samudi Star TU \Vakil Anggota 
Ketua/ 

KORKESRA 

7. Surname Star ROPIM Anggota 

8. M. Aqil !mama Staf BAMUS Anggota 

() Kharixun Alaiku m Star BAMUS Anggota 

SUSUNAN NAMA-NAMA 
SEKRETARIAT TIM KAJIAN PENINGKATAN KINERJA 

DEWAN PER\\1AKILAN RAKYAT REPlJBLIK INDONESIA 
(Keputusan Sekretaris .Jcndcral DPR RI Nomor 68A/SEKJF.N/2006, 

Tanggal 16 Febr nar'i 2006) 



meningkatkan sosialisasi 
Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Perundang 
U ndangan melalui 
berbagai media massa 
(cetak, elektronik, dan 
sebagainya); 

2. menayangkan mekanisme 
penyusunan RUU dalam 
bentuk narasi clan skema 
(gambar) dengan bahasa 
yang mudah dicerna 
dalam website DPR RI; 
dan 
menyiapkan staf 
Sekretariat Jenderal dan 
perangkat yang cukup 
untuk menjelaskan 
mekanisme dan proses 
penyusunan RUU. 

"'-i 

·:;o 
K; 

'v'1 

a Meningkatkan sosialisasi I 1. 
mekanisme dan proses 
penyusunan RUU kepada 
masyarakat. 

a Partisipasi publik dalam 
penyusunan Rancangan 
Undang-Undang (RUU) 
kwang. 

b. Kemampuan DPR RI 
dalam merumuskan 
harapan dan tuntutan 
masyarakat. yang beragam 
kurang, 

c. DPR RI tidak mempunyai 
cukup staf fungsional 
(tenaga ehli, peneliti, dan 
legislotive drafter) da1am 
membantu mgas legislasi, 

d. Akses masyarakat untuk 
terlibat di dalam proses 
penyusunan RUU kurang 
mudah. 

e. Sumber data dan intormas] 
yang dibutuhkan oleh 
Anggota DPR RI terbatas. 

f. Kemauan dan kemampuan 
Anggota DPR RI dalam 
mengakses/menghimpun 
data dan infonnasi belurn 
merata. 

I. LEG ISLAS I I l. Kualitas Undang-Undang 
yang dihasilkan belum 
memadai, sehingga kurang 
memberi manfaat langsung 
bagi kehidupan masyarakat 

..... 
N ..... 

REKOMENDASI SOLUSI IDENTIFIKASI MASALAB I PENYEBAB MASALAH BID ANG 

MATRIKS BUKU REFORMASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA: 
LAPORAN BASIL TIM KAJIAN PENINGKATAN KINERJA DPR RI 
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BIDANG IDE."ITIFIKASI MASALAII PENYEllAB MASAL\H SOLUSI REK()l\·lENDASI 

b. Membuk a pciuang I. mensosialisasikan Pru- 
partisipasi publik secara gram Lcgislasi Nasional: 
luas dalarn proses ") mengurnurn kan dan .... 
pcnyusunan RlJlJ menyebarluaskan RUU 

yang akan dihahas DPR RI 
melalui media massa: dan 

3. memperbanyak Rap at 
Dcngar Pendapat Umum 
(RDPUJ dcngan 
pemangku kepentingan 
(Stake-holders) rnengenai 
RUU yang akan segcra 
dibahas. 

C. Merumuskan format l. rncnycbarl uaskan in for- 

(mekanismc. bcntuk, dan rnasi tentang rnckanisrne 

tata cara) penyerapan/ dan iatacara penyaluran 

pcnyaluran aspiras i aspirasi masyarakat dalam 
rnasyarakat. rangka pe mbahasan 

~", 
RUU; dan 

'{ 2. Pimpinan Panitiu Khusus/ 

'· :ia1~ 
Komisi melaporkan 

; masukan dart rnasyarakat ; ',JI t yang disarnpaikan kcpada 7, i' 

N:,:J:il . Panitia Khusus/Komisi 

I lt~s ' dalam Ra pal Paniti a 
Khusus/Kornisi dan 

,l 
I I J: Laporan Akhir sebelum 
\ 

··--· 

t·...l 
!·...l 
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BIDANG IDENTIFIKASI MASALAH PENYEBAB MASALAH SOL US I REKOMENDASI 

pengambilan keputusan 
dalam Pembicaraan 
Tingkat II. 

d. Meningkatkan kualitas I. menambah kuantitias dan 
clan profesionalisme staf kualitas staf pendukung 
pendukung DPR RI. penyusunan RUU (seperti 

pelatihan legislative drqfter, 
penyusun risalah rapat; 
pengelola informasi; dan 
sebagainya): 

2. membentuk clan memper- 
luas kerjasama dengan 
lembaga pendidikan tinggi 
dan lembaga yang terkait 

1\/1 
dengan perundang- 

.,,( 
undangan (misalnya 

I I) BPHN); dan 
~- 3. membuat mekanisme kerja 

r 0\ staf pendukung penyu- 
\ ..,, ' sunan RUU. ~· I :.--' - 

e. Membentuk dan mengem- I. mengompilasi peraturan 
bangkan Perpustakaan perunclang-undangan yang 
DPR RI menjadi bank data ada; 
dan pusat pe1ayanan 2. menghimpun data-data 
inforrnasi.. . dasar untuk penyusunan 

kebijakan; dan 
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BIDAN(; IDENTIFlKASI IVlASALAH PENYEBAB \IASALAH SOL US I REKOl'vlFNDASI 

3. memhangun sistcm 
informasi DPR R1 dengan 
melakukan konsuliasi 
dcngan pakar terkait. 

f Mcningkatkan kcmauan I. mensosialisasikan pusat 
dan kemampuan Anggota data dan informasi (P3DI 
DPR RI dalam rncng- dan yang lainnya) yang 
akses data dan infor- dapat diakses oleh 
rnasi, Anggota DPR RI: 

2. melatih staf untu k 
menyajikan data dalam 
bentuk inforrnasi yang 
mudah dipahami: 

3. menyediakan sarana untuk 
mengakscs data dan 
informasi; 

~' 

4. menyusun manual dan 

I 
pedoman kerja bagi 

\~ 

asisten prihadi Anggota; 
5. mcnyusun manual untuk 

r '> "Gl . akses data bagi Anggota; 
);~:,,]· dan 
<, ~hi, I : 6. memfasilitasi dialog ?/ publik antara Anggota 

I ~'t.·, DPR RI dengan 
,....,_.,~ ., rnasyarakat seca.ra rcguler 

I , . melalui Fmksi. 

v" 

l..J 
.j:;.. 



BID ANG I IDENTIFIKASI MASALAH I PENYEBAB MASAI.AH SOLUSI REKOMENDASI 

2. Targetjumlah penyelesaian a. DPR RI dalam menetapkan a. Melakukan pembahasan 1. rnengefektifkan koordinasi 
RUU yang tclah ditetapkan jumlah RUU yang menjadi bersama antara Badan antara Badan Legislasi clan 
dalam Prioritas Tahunan prioritas tahunan terlalu Legislasi dan a lat alat kelengkapan DPR RI 
Program Legislasi Nasional "ambisius" kelengkapan DPR RI lainnya dalam mcncntukan 
belum dapat terpenuhi. b. Kedudukan Badan lainnya untuk pcnetapan Program Legislasi 

Legislasi sebagai pintu jumlah RUU yang dibahas Nasional dan prioritas 
masuk dari semua RUU setiap tahunnya. tahunan, serta evaluasi 
yang berasal dari DPR RI pnorrtas tahunan 
belum tercata dengan baik, pembahasan RUU; 

c. Mekanisme dan tata cara 2. mengevaluasi target 
penyusunan RUU belum pencapaian pembahasan 
dipahami oleh Anggota RUU per tahun: 
DPR RI. 3. menentukan bat as 

d. Jadwal rapat pembahasan maksimal waktu 
RUU yang tumpang tindih. pernbahasan RUU dan 

e. DPR RI belum mempunyai !\,. jumlah RUU yang 
cukup staf fungsional dibahas; dan 
(tenaga ahli, peneliti, dan I<,,: 4. mengadakan kesepakatan 
legislative drafter) dalam \ o\·, antara Pcrncrintah dan 
membantu tugas legislasi, 1\ l"G. DPR RI dalam 

f DPR RI dalam mengakses ,, ,, I menentukan batas waktu 
inforrnasi dari institusi di : ;J~ ~ti penyelesaian suatu RUU. 
Juar belum optimal. 

g. DPR RI tidak cukup 
disuplai data dan informasi 
yang akurat dalam 
pembahasan RUU. I \1'-1 - I I I 

N 
VI 
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h. Pcrsyaratan yang 
dibutuhkan oleh Anggota 
DPR RI dalam pem 
bahasan suatu R UU 
(misalnya naskah 
akademis) tidak lengkap 

1. Surnberdaya yang tersedia 
untuk pembahasan RUU 
tidak mcmadai. 

J Surat Presiden dalam 
pcnunjukan wakil 
pemerintah dalam proses 
pembahasan RUU lambat. 

k. Alat kelengkapan DPR RI 
bclum cukup mem- . 
berikan perhatian dalarn I 
bidang lcgislasi. 

I I. DPR RI kurang mcng- ' 
hayati dan kurang] 
konsisten dalam rnclaksa- l 
nakan kctentuan dalam I 
Peraturan Tata Tcrtib ! 
DPR RI dan Undang 
Undang Nomor 10 Tahun 
2004 tcntang Pembentukan 
Peraturan Perundang 
undangan, dan Undang-. 

I 
Undang Dasar Negara 

IDE?\'.TIFIKASI MASALAH I PENYEBAU MASALAH BID ANG SOLUSi REKOMENDASI t-.J 

°" 
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BIDANG IDENTIFIKASI MASALAH PENYEBAB MASALAH SOLUSI REKOMENDASI 

Republik Indonesia Tahun 
1945; 

m. Rapat Pembahasan RUU 
seringkali tidak tepat waktu 
atau tidak kuorum. 

b. Melakukan penataan l. merevisi Peratauran Tata 
fungsi Badan Legislasi Tertib DPR RI 
sebagai pintu masuk (keanggotaan, tugas, 
pembahasan RUU. fungsi, dan mekanisme 

kerja Badan Legislasi); 
2. menata hubungan kerja 

Badan Legislasi dengan 
staf pendukung (perancang 
undang-undang dan 

1V penelitilstaf ahli); dan 
3. rnenata hubungan 

~\ 
(mekanisrne) k.erja antara 
Anggota DPR RI dan alat 

(\ ~\ ~A - 
kelengkapan DPR RI 
dengan Badan Legislasi 

':·1~ i" ~ ",! ,I dalam pengajuan RUU 
"' I I .. yang berasal dari Anggota , ·'1~ \' \, I . OPR RI. !ii 

c. Melakukan sosialisasi I . Fraksi-fraksi memfasilitasi 
kepada alat kelengkapan sosialisasi Undang- 
dan Anggota DPR RI Undang Nomor IO Tahun 
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BJDANC IOENTIFIKASI MASALAH PENYEBAB MASALAH SOLUSI REKOMENDASI 

rncngenai mekanismc dan 2004 te ntang Pcm- 
tata cara penyusunan RUU bcntukan Pcraturan 

Perundang-Undangan: clan 
2. Fraksi-traksi menfasilitasi 

sosialisasi pedoman 
pelaksanaan hak dan 
kewajiban Anggota 
DPR RI. 

d. Membentuk tim khusus 1. mcngadakan konsultasi 
penyusunan jadwal rapat- dengan pihak kctiga dalam 
rapat DPR RI (bila pcrlu, penyusunan jadwal acara 
bekerja sama dengan pihak rapat-rapat DPR RI; 
ketiga). 2. mengadakan survei 

mcngenai kcgiatan 
Anggota DPR RI sebagai 
bahan penyusunan jadwal 

tv rapat (untuk mcngurangi 

I I , terjadinya tumpang tindih Vj"r. jadwal kegiatan Anggota; 
dan 

,' C)\ 3. mcmbentuk Tim 

I ~'.~:J~\t. Perancang Pcnyusunan 

~~/ 

Jadwal Acara Rapat, yang 
terdiri atas wakil-wakil 

I~ 

fraksi yang menjadi 
Anggota Badan 

\!'~ 
Musyawarah DPR RI. 

N 
QC 
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BIDANG IDENTIFIKASI MASALAH PENYEBAB MASALAH SOLUSI REKOMENDASI 

e. Menentukan batas jumlah l. merevisi Peraturan Tata 
RUU yang dibahas oleh Tertib DPR RI (terkait 
Komisi (paling banyak tiga dengan kewenangan 
RUU). Badan Musyawarah dalam 

pengambilan keputusan); 
clan 

2. menetapkan kriteria 
penanganan R UU oleh 
Komisi dengan mem- 
pert.imbangkan substansi 
yang dibahas, mitra kerja, 
dan beban kerja komisi 
yang bersangkutan. 

f. Menentukan batas 1. merevisi Peraturan Tata 
maksimal jumlah Panitia Tertib DPR RI (terkait 
Khusus yang membahas dengan kewenangan 
RUU secara bersamaan Badan Musyawarah dalam 
(paralel). pengambilan keputusan); 

~~C\ 2. menetapkan kriteria 
(,, -o\ pembentukan Panitia ~ I I ~ 

,,J \wl:~ ;.;-<r Khusus dengan l II 

e • '- I mempertimbangkan 

'(~ I '' :0 substansi yang dibahas, 
l --}r mitra kerja, dan 
I I H'" keterwakilan fraksi di I t' dalatn Panitia Khusus. 
~ 



...____..: ,... - ~- -·-- - 

l 

lain di 
Jendcral 

serta unit 
Sekretariat 
DPR RI; 

5. menginformasikan 
kegiatan dan akti vitas 
P3DI serta mengop 
timalkan pelayanan data 

I 

I. mcnyernpumakan dasar 
hukum P3Dl dan 
menguhah nama menjadi 
Pusat Layanan Penelitian 
DPR RI; 

2. menyusun konsep tcntang 
bcntuk, tugas, dan fungsi 
Pusat Layanan Pcnclitian; 

3. mcnctapkan status, 
jenjang karir, dan jabatan 
fungsional P3DI; 

4. menyusun pola hubungan 
dan mekanisme kerja 
antara P3DI dengan 
Anggota DPR RI dan alat 
kclcngkapan DPR RI, 

merevrsi Peraturan Tata 
Tert ib DPR RI (terkait 
dcngan kcwcnangan Badan 
Musyawarah dalam pcngam 
bilan keputusan ). 

,C) 
"O\ 

.Z! I 
~ 

h. Mengembangkan Pusat 
Pengkajian, Pclayanan 
Data dan Informasi 
(P3DI) sebagai pusat 
layanan pcnelitian dan 
infonnasi. 

g. Mencntukan baias 
rnaksirnal jumlah 
Anggota Panitia Khusus 
(28 orang). 

SOUJSI IHDANG REKOMENDASI IDE!'ITTFlKASI MASALAH I PENYEBAB MASALAH '-JJ 
0 
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BIDANG IDENTIFIKASI MASALAH PENYEBAB MASALAH SOLUSI REKOMENDASI 

dan inforrnasi kepada 
anggota DPR RI: 

6. meningkatkan kualitas 
profesionalisme Peneliti 
P3DI; dan 

7. mengadakan dan men. 
desain sarana dan prasarana 
yang modern untuk P3DI. 

I. Mengalokasikan anggaran I. merevisi Undang-Undang 
sesuai dengan kebutuhan Nomor 17 Tahun 2003 
(otonomi pengelolaan tentang Keuangan Negara 
anggaran DPR RI). (pelaksanaan otonomi 

pengelolaan anggaran 
sesuai dengan cabang 
kekuasaan negara, 

~ . 
perubahan nomenklatur 

I ,,r( anggaran sesuai dengan 

~. 

tugas dan fungsi DPR RI; 
2. merevisi Undang-Undang 

Nomor I Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan 

~.: ::O' 
Negara; dan 

3. merevisi Undang-Undang , · 4 Nomor 15 Tahun 2004 
rentang Perneriksaan 

\f'-l Pengelolaan dan Tanggung 
jawab Keuangan Negara. 



Konsultasi (berkoordinasi 
dcngan alat kelcngkapan 
DPR RI). Conteh 
kcsimpulan Rapat-rapat 
Kerja yang tidak 
ditindaklanjuti olch 
Pcmcrintah; dan 

2. rnerevisi Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2004 
tcntang Pcmhcntukan 
Peraturan Perundang 
undangan ( mengcnai 

Pcrtcrnuan dalarn 

I. mempersiapkan pokok 
pokok pernbicaraan antara 
Pernerintah dan DPR RI 

mcmpcrluas jaringan dan 
mcningkatkan kcrjasarna 
dcngan pcrguruan tinggi dan 
institusi lain yang bergerak di 
hidang pcnclitian (untuk 
rncndapaikan informasi yang 
tepat guna dan tepat waktu. 
guna mcndukung proses 
lcgislasi, seperti pcnyusunan 
naskah akademis dan uji 
sahih). 

I 

I ---~---- 

k. Meningkatkan komuni 
kasi antara Pemerintah 
dan DPR RL 

Mcningkatkan kcrja sama 
dcngan pcrguruan tinggi 
dan institusi yang bergcrak 
di bidang penelitian. 

REKOl\IENDASI SOLlJSI IDl:l\TIFIKASI MASALAll I PENYEBAB \lASALAH BIDAN(; '.._,.) 
(-..) 



l. Pimpinan DPR RI dan 
Pimpinan Alat Keleng 
kapan DPR RI lainnya 
secara proaktif menen 
tukan prioritas bidang mgas 
dengan memperhatikan 
keseimbangan fungsi 
DPR RI; dan 

2. merevisi Peraturan Tata 
Tertib DPR RI (hsk-hak 
anggota yang berkaitan 
dengan penyusunan 
agenda dan jadwal rapat, 
jumlah ruang rapat yang 
tidak cukup, kehadiran 
Pimpian DPR RI dan 
Pimpinan alat Keleng 
kapan D PR RI dalam 
rapat-rapat). 

penetapan prioritas tahunan 
dan Program Lcgislasi 
Nasional). 

REKOMENDASI 

.: ,C) 
"'O ,,, 

I. Mengusahakan kese- 
imbangan pelaksanaan 
fungsi-fungsi pada alat 
kelengkapan DPR RI. 

SOL US I IDENTIFIKASI MASALAH I PENYEBAB MASALAH BID ANG 

- VJ w 



1. 

3. 

2. 

merevisi Pcraturan Tata 
Tertib DPR RI (surat/ 
rnasukan masyarakat 
dikirimkan langsung kc 
alat kelengkapan DPR RI); 
menyebarluaskan Draft 
RUU (rangkuman/ 
abstraksi RUU yang 
berasal dari DPR RI) yang 
akan dibahas rnelalui 
media massa, website, 
sebelum Pembicaraan 
Tingkai I; 
sebelum membahas setiap 
RUU, DPR RI 
mengumumkan kepada 
masyarakat tentang : 
a. Anggota Paniti a 

Khusus/Komisi yang 
akan membahas; 

·::o .... 

0 .,, 
::a 

b. Mcrumuskan rnekanisrnc I I. 
sosialisasi RUU kepada 
masyarakat. 

mcrcvisi Pcraturan Tata 
Tertib DPR RI (Sifat Rapat 
Panitia Kerja pada dasarnya 
terbuka kecuali rapat 
menentukan lain). 

REKOMENDASI 

a. Mclakukan rcvrsi 
Peraturan Tata Tertib DPR 
RI mengenai mekanisme 
dan sifat rapat pembahasan 
RUU agar dilakukan 
secara terbuka, sehingga 
mudah diakses oleh 
publik. 

SOLUSI 

b. Pembahasan suatu RUU 
tidak diinformasikan 
secara mernadai kepada 
publik. 

a. Proses pcrnbahasan suatu 
RUU pada tingkat Panitia 
Kerja bersifat tertutup. 

3. Proses pcmbahasan R UU 
kurang transparan, sehingga 
sulit diakses oleh publik. 

lDENTIFIKASI MASALAH I PENYEBAB MASALAH BIDANG 'JJ .p. 
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BIDANG IDENTIFIKASI MASALAH PENYEBAB MASALAH SOL US I REKOMENDASI 

b. waktu pembahasan 
dan tenggang waktu 
masyarakat menyam- 
paikan masukan; 

c. abstraksi RUU yang 
akan dibahas; 

d. mekanisme penyam- 
paian masukan 
masyarsket; 

e. alamat korespondensi 
( alamat surat, telepon, 
faximile, email) alat 
kelengkapan DPR RI/ 
Panitia Khusus yang 
bersangkutan; dan 

f. pembentukan call 

~r• 

- center yang berkaitan 
"1 dengan pernbahasan 

\ C) 
RUU. 

4. menugaskan Anggota 
~ ' "G DPR RI membantu :.'. ;(:i::a' l-1•;.. sosialisasi RUU di daerah 

~~. 

pernilihannya (Sekretariat 
Jenderal DPR RI 
menyusun daftar RUU 

[ '°/ yang sedang dibahas, 
tingkat pembahasan, · v- .. abstraksi setiap RUU. isu- 



BIO ANG IDENTIFIKASI MASAI.AH PI<:NYEBAB MASALAH SOLUSI REKOMENDASI 

isu yang mcnonjol pada 
setiap RUU untuk 
dibagikan kepada setiap 
Anggota sebelum Masa 
Reses); clan 

5. minimal setiap akhir masa 
sidang, Panitia Khusus/ 
Komisi mcrnberikan press 
release kepada rnasya- 
rakat tentang perkem- 
bang an pembahasan 
RUU. 

c. Mcmbuka kesempatan I. menyebarluaskan infor- 
yang lebih luas kcpada masi tcntang mekanisme 
puhlik untuk berpartisipasi dan tatacara penyaluran 
dalam pembahasan RUU aspirasi masyarakat dalam 

rangk:a pembahasan RlJlJ; 

I I • 2. Pimpinan Panitia Khusus/ ~,1 

I I ' 11 Komisi melaporkan \cc\-~, masukan dari masyarakat, 
(' .,, .~ yang disarnpaikan kepada 

1 Panitia Khusus/Kornisi, :~'0 s dalam Ra pat Pan ilia 

I 

Khusus/Komisi dan 
..... . ' Laporan akhir, sebelum 

~ 1 

I .». ~ pengambilan keputusan 
\I'' . (I;• ' dalarn Pembicaraan 

Tingkat II; 
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BIDANG IDENTIFIKASI MASALAH PENYEBAB MASALAH SOLUSI REKOMENDASI 

3. mernbuka kotak pos 
pengaduan masyarakat; 

4. membuka website 
DPR RI yang antara lain 
memuat infonnasi ten- 
tang perkembangan 
pembahasan dan hasil 
akhir suatu RUU, agar 
dapat dengan mudah 
diakse.s oleh publik dalam 
waktu yang singkat 
setelah pembahasan RUU 
tersebut; dan 

5. membuka kesempatan 
kepada masyarakat yang 

!.. 
mgm menyampaikan ~ aspirasi secara Jangsung. 

II. PENGAWASAN I. Efektivitas pengawasan a Perencanaan dan persiapan a. Meningkatkan koordinasi I. memperbaiki manajemen 
mclalui rapat-rapat rendah. untuk menghadapi rapat antar Anggota DPR RI dan persidangan melalui Rapat 

tidak dilakukan dengan mengefektifkan mekanisme Intern alat kelengkapan 
matang. rapat intern a lat DPR RI yang bersangkutan; 

b. Manajemen rapat belum kelengkapan DPR RI. 2. merevisi Peraturan Tata 
mendukung efektivitas Tertib DPR RI yang 
rapat (seperti pimpinan (yr;~, berkaitan dengan : 
rap at belum dapat a. Jumlah Komisi yang 
mengarahkan rapat, v~ disesuaikan dengan 
Anggota DPR RI tidak jumlah Departemen; 



atau 509'· 
jurnlah 
DPR Rl). 

Anggota DPR RI yang 
mcngusulkan pihak yang 
akan diundang clalam 
rapat, wajih mcmhcrikan 
pokok-pokok perma- 

+ I dari 
An ggota 

h. sanksi bagi Anggota 
DPR RI yang 
tcrlambat hadir dalam 
rapat; 

c. sanksi bagi Anggota 
DPR RI yang 
mcninggalkan rapat 
sebelum rapat ditutup; 

d. penentuan kuorum 
waktu mulai rapat 
(rapat dapat dimulai 
apahila sudah dihadiri 
oleh 60% wakil Fraksi 
atau 50o/r + I dari 
jurnl ah Ang got a 
DPR RI); dan 

e, pcnentuan kuorum 
pcngambilan kepu 
tusan (apabila dihadiri 
olch 60% wakil Fraksi 

[ok us menyarnpaikan 
pcrtanyaan dan belurn 
disiplin menggunakan 
waktu), 

c. Pimpinan Komisi udak 
mcnyampaikan kesim 
pulan rapat yang terdahulu 
scbelum rapat dirnulai 

d. Star ahli Komisi/alat 
kelengkapan DPR RI 
bclurn berfungsi scha 
gairnana rnestinya, 

e. Jawaban Pcmerintah 
terhadap pcrtanyaan 
tcrtulis seringkali barn 
disampaikan pada saat 
Rapat Kcrja dirnulai. 

L Bclurn seluruh Fraksi 
. ! 

membagi Anggotanya I 
bcrdasarkan bidan g I 
masalah yang ditillH!Ut;i I ~ ~ 
olch Komisi yang 
bcrsangkutan. 

g. Kcsimpulan rapat sering 
diulang tctapi tidak ada 
tindak-Ianjut dari 
Pemcrintah. 

~ ~ e .,, 
1':a I 3. I I 

l~J 
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lUDANG IDENTlflKASI MASALAH PENYEBAB MASALAH SOLUSI REKOMENDASI 

salahan yang akan 
disampaikan; dan 

4. menyusun prosedur baku 
kesimpulan rapat dan 
Japoran singkat. 

b. Mernbuat kesepakatan I . membatasi waktu untuk 
seluruh Anggota DPR RI bicara Anggota DPR RI 
dalam menggunakan hak dalam rapat, yaitu 3 (tiga) 
bicara melalui revisi kali 3 (tiga) menit untuk 
Peraturan Tata Tertib masing-masing Anggota, 
DPR RI; apabi\a melebihi waktu 

tersebut, maka pertanyaan 
Anggota DPR RI harus 
diajukan secara tertulis. 

:~, 
2. Anggota DPR RI sudah 

siap mengajukan 
pertanyaan sebelum rapat 

\ ~ dimulai, dengan didukung 
'1 C)\ oleh data dan informasi 

'-' 1~"01 yang akurat; dan 

,~] 
3. Anggota DPR RI yang 

/ ; datang terlambat lebih dari (1 ~I 

I ir 30 (tiga puluh) menit akan 
kehilangan hak bicara 

! h dalam rapat. 
~- 

w 
'° 

• 
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I . surat undangan dan topik/ 
tcma pcmbicaaraan dari 
DPR RI sudah disant- 

c. Mcningkatkan komunikasi 
alat kclcngkapan DPR RI 
dcngan mitra kerja 

tenaga ahli. 

rncnctapkan rnekanisme 
rekrutrnen dan persyaratan 
calon tenaga ahli; 

2. menetapkanjob description 
(uraian tugas) tcnaga ahli: 

3. rnercvisi Peraturan Tata 
Tertib DPR RI yang 
memungkinkan adanya 
tenaga ahli yang bersifat 
temperer: dan 

4. mcngcvaluasi secara 
berkala (6 bulan) kincrja 

/ 

I. menyampaikan laporan 
singkat kcpada Anggota 
DPR RI paling lambat I 
(satu) hari setelah 
pelaksanaan rapat; dan 

2. mengadakan pcndidikan 
dan latihan penyusunan 
draft kesirnpulan rapat, 
laporan singkat, catatan 
rapat, dan risalah rapat; 

I l/ .. i...ll 

~ 
"O ,,I 

V1 

d. Mcningkatkan profc- I l. 
sionalitas tenaga ahli. 

c. Mcningkatkan kemampuan 
staf Sckrcrariat Jendcral 
dalam membcrikan pcla 
yanan infonnasi kepada 
Anggota DPR RI. 

SOL US I IDENTIFIKASI MASALAII I PEN~EBAB MASALAH j RRKO!\IENDAS! --------------"------------------+-- BIDANC; +... 
·0 

• 



I. sebclum rapat dimulai, 
Pemerintah menyam 
paikan laporan secara 
tertulis terhadap tindak 
lanjut hasil kesirnpulan 
Rapat Kerja sebelumnya; 

2. mengkompilasi kesim 
pulan Rapat Kerja yang 
belum/tidak ditindaklanjuti 
oleh Pernerintah untuk 
menjadi bahan Rapat 
Konsultasi DPR RI 
dengan Presiden; dan 

3. merevisi Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2003 
tentang Susunan dan · 
Kedudukan MPR, DPR, 

' 

paikan kepada Peme 
rinrah paling larnbat 
7 (tujuh) hari kerja 
sebelum pelaksanaan 
rapat; dan 

2. jawaban Pcmerinlah sudah 
disampaikan kepada 
Anggota paling singkat 2 
(dua) hari kerja sebelum 
pelaksanaan rapat 

~· 
::a 

[ Menetapkan mekanisme 
untuk evaluasi tindak 
lanjut dari kesimpulan 
Rapat Kerja. 

SOL US I IDENTit'IKASI MASALAH I PENYEBAB MASALAH 

·:o -: 

REKOMENDASI BIDAN(; 

+:- ...... 
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' Aspirasi rnasyarakat/ 
konstitucn pada saat 
Anggota DPR RI 
melakukan pengawasan kc 
daerah dalam kunjungan 
kcrja scringkali udak 
ditindaklanjuti scbagai 
mana mestinya, 

a. Temuan Anggota OPR RI I a 
sering tidak diundaklanjuu 
dalam Rapat Kcrja. 

b. Tindak lanjut hasi l 
kunjungun kerja kuranz . 
mendapat respon/ I 
tanggapan positif dar.L' 
Pemeriruah. 

~~~~~~~~~---''--~~~~~-~~~~~--' 

Pokok-pokok pengawasan 
oleh DPR RI dilakukan 
dcngan transparan dan 
dipublikasikan sccara 
berkala. 

memberikan pclatihan kcpada 
staf Komisi (minimal 2 orang) 
dalam hal kchumasan 
(mcmbuat press release atau 
mcngadakan jumpa pers). 

h. Pimpian DPR RI dan 
Pimpinan alat Keleng 
k apan DPR RI mcm 
bcrikan panutan dan 
kcteladanan bagi kc 
disiplinan Anggota. 

mcrevisi Peraturan Tata Tcrtih 
DPR RI (scluruh Pimpinan 
DPR Rl dan Pimpinan ala: 
Kclcngkapan DPR RI hadir di 
ruang rapat pada saat Rapat 
Paripurna). 

g, Mcrnbangun fasilitax 
pclayanan inlormasi di 
scuap Kornisi agar 
informasi yang tcrkini 
mudah diakses oleh pihak 
yang membutuhkan. 

mcmbcrikan pclatihan kepada 
staf Komisi (paling scdikit 2 
(dua) orang) dalam hal 
kchumasan ( membuat press 
release, mengadakan jumpa 
pets) untuk disarnpaikan 
kepada masyarakai. 

DPD, dan DPRD (Mcntcri 
bcrkcwajiban menindak 
lanjuti Kesimpulan Rapat 
Kerja). 

Bll)AN(; !DE:-.ITIFIKASI MASALAH I PENYEHAB '\1ASALAH +.. 
f,J 

SOl.USI REK0\1ENDASI 
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BIDANG IDENTIFIKASI MASALAH PENYEBAB MASALAH SOLUSI REKOMENDASI 

b. Pada awal Rapat Kerja I. mempersiapkan pokok- 
pcrlu ada agenda pokok pcmbicaraan antara 
penyampaian tindaklan- Pemerintah dan DPR RI 
jut kesimpulan rapat yang dalam Rapa! Konsultasi 
lalu yang dilakukan oleh (berkoordinasi dengan alar 
Pemerintah. kelengkapan DPR RI). 

Contoh: kesimpulan Rapat 
Kerja yang tidak ditindak- 
lanjuti oleh Pemerintah; 
dan 

2. merevisi Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2003 
tentang Susunan dan 
Kedudukan MPR. DPR, 
DPD, dan DPRD 
(mengenai hubungan kerja 

1"v DPR RI dan Pemerintah). 

3. DPR RI belum efektif DPR RI belum mandiri a Melaksanakan kunjungan I. merevisi Peraturan Tata 
menjalankan tugas dan (kapasitas DPR RI masih perorangan, lintas Fraksi, Tertib DPR RI (kesediaan 
fungsi cheks and balances. terbatas) karena keterbatasan dan lin~omisi dalam anggaran dan tertib 

sumber daya, akses terhadap pengawasan sektoral dan administrasi) agar 
informasi dan data, serta regional. memungkinkan Anggaran 
ketergantungan anggaran 

~ 

DPR RI (yang terkait 
kepada Pemerintah. dengan bidang tugas atau 

I : u daerah pemilihan) cepat 
menanggapi perkem- V'~ bangan keadaan darurat, 



JDENTIFIKASI :vlASALAlf I l'EN~EBAB MASALAH 
- 

BmA:-.i<; SOLllSI REKOMENDASI 

unluk kcmudian me- 
laporkan kc pad a a lat 
kcle ngkapan DPR RI. 
guna ditindaklanjuti; 

2. rncmbuat mekanisme baku 
pclaksanaan kunjungan 
kerja lintas Fraksi 
(bcrdasark an dacrah 
pemilihan) dan lintas 
Komisi: 

3. meningkatkan peran P3Dl 
dan pemanfaatan tcnaga 
ahli temperer at.au lembaga 
ekstern (outsourcing], guna 
mcndukung kctcrscdiaan 
data dan informasi; dan 

4. merevisi Undang-Undang 

tv Nomor 22 Tahun 2003 
"'( J j ten tang Susunan dan 

\ '\I I • f\o\ ·,.: Kcdudukan MPR, DPR, 
DPD, dan DPRD yang 

t '\"'Ot I memungkinkan Anggota 
~ ·, t ~ 11 ~';~::a "11' ~ DPR RI mcmpunya1 

< , ). ~tl,.. - rumah aspirasi di daerah ,,, ! • / \.r i 

"~ pemilihan. -, . I 

h Mcrcvisi Undang-Undang I. merevisi Undang-Undang 

I yang terkait dengan Nomor 17 Tahun 2003 
anggaran DPR RI. tcntang Kcuangan Negara 

+. 
.j:o.. 
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BIDANG IDEN'flFIKASI MASALAH PENYEBAB MASALAH SOLUSI REKOMENDASI 

(pelaksanaan otonomi 
pengelolaan anggaran 
sesuai dengan cabang 
kekuasaan negara dan 
perubahan nomenklatur 
anggaran sesuai dengan 
tu gas dan fungsi 
DPR RI); 

2. merevisi Undang-Undang 
Nomor I Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan 
Negara; dan 

3. merevisi Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan 

{'v; Pengelolaan dan Tang- 
..,1:. gungjawab Keuangan 

Negara 

c. Menyempumakan prosedur I. sebelum rapat dimulai, 
dan mekanisme Pemerintah menyam- 
pengawasan lermasuk paikan laporan secara 
transparansi untuk tertulis terhadap tindak 
akuntabilitas kepeda publik. lanjut hasil kesimpulan 

Rapat Kerja sebelurnnya; 
I 1·h 2. mengkompilasi kesim- 

0 pulan Rapat Kerja yang 
belum/tidak ditindak- 



lanjuu Pcmcrimah untuk 
rncnjadi bahan Rapa! 
Konsultasi DPR RI 
dcngan Presidcn: dan 

~ mcrevisi Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 200-1 
tcnturig Susunan dan 
Kcdudukan MPR, DPR 
DPD. dan DPRD 
(Menteri berkewajiban 
mcnindaklanjuti Kesim 
pulan Rapat Kcrja). 

pcnyarnpaian program 
m a s i n g v m a s i n g 
departemen di depan Rapa! 
Paripuma DPR Rl. 

dcngan 
APBNI 1 

politik anggaran yang jclas, ,. 
APBN bclurn dapai 
mcmcnuhi kctentuan 
konstitusi dan bclum 
mernberikan porsi yang 
cukup bagi kcbutuhan 
publik. 

b. Panitia Anggaran beluni l 
mempunyai kapasitas yang 
berimbarig dcngan 
Pemerintah dalam 
mcnyusun APBN. 

DPR Rl bclum mcrniliki I a. Pcmbahasan 
dirnulai 

Anggaran Pcndapatan dan J a. 
Bclanja Negara (APBN) 
be I urn rncnjawab 
kebutuhan masyarakat, 

I. Ill. ANGG!\RAN 

+... 
0- >----------+ +--- ---+--- 

T 1· -,--- 
jl)J<:NTfFJKASI MASALAll I PENYEBAB \IASALAH SOLUSI ! l{EKOl\lENDASI BJDAJ\G 



I . membangun pusat data 
clan analisa APBN; 

2. membuka akses data!link 
dengan Pemerintah 
Daerah untuk menjaga 
konsistensi dan 
kesinambungan data; 

Keuangan ten tang 
Negara. 

I. merevisi Peraturan Tata 
Tertib DPR RI (terkait 
hubungan kerja Panitia 
Anggaran dan alat 
kelengkapan DPR RI 
lainnya); dan 

2. merevisi Undang-Undang 
Nornor 17 Tahun 2003 

dapat menyampaikan 
kebutuhan anggaran di 
daerah pemilihannya. 

d. Menyusun RAPBN 
alternatif sebagai 
sandingan RAPBN yang 
diajukan oleh Pemerintah. 

SOLUSI IDENTWIKASI MASALAH I PENYEBAB MASALAH 

c. Menyiakan ketentuan merevisi Undang-Undang 
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
untuk rnendukung tentang Keuangan Negara. 
kemandirian DPR RI 
dalam menyusun APBN. 

REKOMENDASI 

b. Memperjelas mekanisme 
pembahasan anggaran 
antara alat kelengkapan 
DPR RI dengan Panitia 
Anggaran. 

BIDANG 

- .i::.. 
-..J 



.l. rnernbangun uet-workins: 
dcngan pusat-pusat data 
vanz bcrkaiian dcnuan . c c 

APBN (Badan Peren- 
canaan Pcrnhangunan 
Nasional/Bappenas, Bank 
Indonesia/Bl, Departerncn 
Keuangan/Depkcu, Biro 
Pusat Statistik/BPS, dan 
lain-lain); 

4. mcnyusun Standard 
Operation Procedure 
(SOP) mekanismc du 
kungan terhadap pelak 
sanaan fungsi anggaran; 

5. meminta Pemerintah 
untuk mcnyampaikan 
Rencana Kc~a dan 
Anggaran Kementerian/ 
Lembaga (RKA-KL) 
discrtai dcngan target 
kinerja, dan prakiraan 
maju tahun bcrikutnya 
pada masing-masing mitra 
kerja di DPR RI dengan 
waktu proses pcmbahasan 
yang rclatif lebih lama di 
Komisi: 

UEK()\IENDASI 

'l 

SOL US I 
·- 

BIDAN<~ lDEiVHFIKASI MASALAll l'ENVEBAB iV1ASALAH 
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+:: 
'° 

RID ANG IDENTfflKASI MASALAH PENYEBAB MASALAH SOLUSI REKOMENDASI 

6. mernbahas plafon 
anggaran berdasarkan 
kinerja yang akan dicapai 
dan evaluasi kinerja tahun 
sebelumnya; dan 

7. pada setiap Komisi perlu 
didukung oleh sumber 
daya manusia yang mam- 
pu menganalisis anggaran. 

2. Mekanisme penyusunan Pe\aksanaan sosialisasi siklus a. Meningkatkan pemahaman menyusun buku manual 
APBN belum efektif dan dan mekanisrne penyusunan Anggota DPR RI tentang tentang siklus dan mekanisme 
banyak Anggaran DPR RI APBN (yang telah menjadi siklus dan mekanisme penyusunan APBN untuk 
yang belum memahami kesepakatan antara DPR RI penyusunan APBN. Anggota DPR RI. 
siklus dan mekanisme dan Pemerintah yang telah 
penyusunan APBN. disetujui Badan Musyawarah) b. Menata kernbali proses I. merevisi Undang-Undang 

kepada Anggota DPR RI penyusunan RAPBN. Nomor 17 Tahun 2003 
kurang. dengan meniadakan tentang Keuangan Negara; 

mekanisme APBN-P. 2. merevisi Undang-Undang 
Nomor I Tahun 2004 

.... J, -1 tentang Perbendaharaan : ~ :1:U I Negara; dan ;;,;.-.v • I 3. merevisi Undang-Undang 

~ 

r Nomor 15 Tahun 2004 
I ~ tentang Pemeriksan Penge- 

V'-1 }4 
lolaan dan Tanggungj~wab 
Keuangan Negara. 



tcrhadap invcstigasi 

L
. /\l -k-!. _ temuan tcrrcntu yang 

f <, l/~.J; 
1 

menjadi pcrhati<tJ1 utama 
~ r • ; DPR RL scsuar denaan 

__ ~ ketentuan yang bcrlak~. 

h Menycpakati tata cara I. mcminta BPK untuk 
penyampaian Hasil menyertakan ringkasan 
Pemeriksaan BPK dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP} yang 
disampaikan kepada 
DPR RI; dan 

2, meminta BPK untuk 
melakukan audit 

a Me njadwalkan sccnra melakukan Rapat Konsuliasi 
khusus pcmbahasan tindak sccara intcnsif atas Laporan 
lanjut Hasil Pcmcriksaan Hasi l Perncriksaan BPK 
BPK di Komisi Jan alal terhadap penggunaan APBN. 
kelcngkapan DPR RI 
lainnya. 

SOL US I I REKOl\lENDASJ 
- 

BID ANG fDEl\TIFIKASI l'vlAS,\.l .i\ H PENYEBAB MASAI.All 

3. Tindak lanjut Has ii a Komisi Jan alat kclcng 
Pcmcriksaan Budan Pc kupan DPR RT lainnya 
rncriksa Keuangan (BPKJ bclurn mc njadwalk an 
oleh Komis: dan a lat secant khusus pcmhahasan 
kclengkapan DPR RI rindak lanjut Has il 
lainnya kurang clcktif Pemcriksaan BPK 

h, BPK bclum mcnycrtakan 
ringkasan dalam Laporan 
Hasil Pcmeriksaan (LHP) 
yang disampaikan kepada 
DPRRI. 

C. Bel um adanya 
kesepakatan mengenar tata 
cara pcnyampaian Hasil 1 

Pemeriksaan BPK 

'J1 ~ 
'-' 
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BIDANG IDENTIFIKASI MASALAH PENYEBAB MASALAH SOL US I REKOMENDASI 

N. Sekretariar I. Dukungan sumber daya a. Ketimpangan jumlah staf a. Mcnciplakan I. mernhuka kesernpatan 
Jenderal DPR RI. manusia Sckretariat yang bersifat administratif proporsionalitas dalam rnutasi staf struktural/non 

Jenderal belurn memadai. dan staf fungsional, baik jumlah dan penempatan staf struktural untuk menjadi 
pada alat kelengkapan administrasi dan staf staf pendukung keahlian/ 
DPR RI maupun pada fungsional di lingkungan fungsional intern 
Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal 

h. Pembinaan staf Sekretariat DPR RI; 
Jenderal melalui pen- 2. rnembuka rektrutmen 
didikan dan latihan belum pegawai negeri sipil (PNS) 
efektif. fungsional murasi dari 

c. Kemandirian Sekretariat instansi lain; 
Jenderal dalam penetapan 3. melakukan rekrutmen 
kenaikan beberapa jabatan PNS tanpa diskrirninasi 
fungsional belum ada. dan perspektif gender; 

d. Antara tuntutan tugas 4. membuka rekrutmen calon 
sebagai dukungan kepada 

~ 

pegawai negeri sipil 
DPR RI dengan (CPNS) untuk formasi 
persyaratan penilaian I ,~11 tenaga fungsional; 

\ "'" 
untuk kenaikan jabatan 'l 5. rnempercepat pengang- 
fungsional terdapat 1' 0 katan staf fungsional 

' I "01 F perbedaan. ~ ,,If'! : perancang RUU 
.,. ' ·1 i;~ e. Jumlah tenaga ahli/ ~ . ~ ; (legislative drafter) dan 

)-_ ·~I ~' staf fungsional di bebe- 71 I •, , perencana di Sekretariat 
~~/ rapa biro arau rernpat f:: Jcnderal DPR RI 

yang rncmbutuhkan I }, berkoordinasi dengan 
kernarnpuan analisis I ' instansi pembina jabatan 
masih kurang. v·'J fungsional terkait; 



,C) .,, 
:a 

I. Banyak tcnaga ahli yang 
tidak aktif bckcria schagai 
pendukung kinerja ala: 
kclengkapan DPR RI. 

g. Kritcria dan mckanismc 
yang jclas dalam 
perekrutan tcnaga ahli dari 
luar bclum ada, schingga 
seringkali tenaga ahli yang 
dirckrut udak sesuai 
dengan kebutuhan 
DPR RI. 

h. Output kerja dan me 
kan isme perranggung 
jawaban yang jelas atas 
hasil kerja tenaga ahli tidak 
ada, 

L Sarana dan prasarana 
pcndukung kcrja 
(anggaran, ruang kerja, 
sarana, dan lain-lain) 
be lurn scsuai dcngan 
Iungsi dan tugas tenaga 
fungsional. 

l Kclcmbagaan, tugas Jan 
fungsi, serta rnekanismc 
dan prosedur kerja yang 
helum jclas, 

(1. mcnyusun ri way at kcrja 
(t nn]: record) pribadi 
pcgawai yang akan 
me njadi dasar per 
rimbangan Bad an 
Pcnirnbangan Jabatan clan 
Kepangkaian (Baperjakat) 
dalam pcncrnpatan 
pcgawai di unit kerja 
Sckrctariat Jcndcral 
DPR RI; dan 

7. mclak ukan cvaluaxi 
k inerja masing-masing 
pcjabat struktural 
bcrdasarkan kontrak 
jabatan ssesuai dcngan 
kcbutuhan DPR RL 

Bll)AN(; IDENTIFIKASI :VIASALAH I PENYEBAB MASAI.All I{ EK ():Vt END AS I Vi 
(-.) 

SOLUSl -----·--·-·r 



_. 
VI 
\.;.) 

BID ANG IDENTIFIKASI MASALAH PENYEBAR MASALAH SOLUSI REKOMENDASI 

b. Menyelenggarakan pen- I. menyusun prioritas pro- 
didikan dan latihan yang gram penyelenggaraan 
sesuai dengan tuntutan jenis pendidikan dan 
kerja dan diamati latihan yang sesuai dengan 
pemanfaatannya sebagai tuntutan kebutuhan pe- 
masukan yang berkesinam- laksanaan fungsi DPR RI; 
bungan. 2. membuat pedoman seleksi 

calon peserta pendidikan 
dan latihan dengan prioritas 
kompetensi dan prestasi 
kerja pegawai; 

3. menyusun pedoman 
evaluasi dan mengevaluasi 
penyelenggaraan pen- 
didikan latihan secara 
berkelanjutan; 

1\,-i 4. memberikan bea siswa 
lanjutan ke jenjang 'Q)" pendidikan yang lebih ~ - . tinggi bagi pegawai yang 

( \\~\ : berprestasi dan dibutuhkan ) _,~,, rf. : oleh Sekretariat Jenderal 
· .• ,J : DPR RI; 
I? ·1' I I 5. menetapkan Peraturan 
-: !:01 

If(!; 
Sekretaris Jenderal tentang 
persyaratan ijin belajar dan 
tugas belajar bagi pegawai 

l/"1 yang akan melanjutkan • studi; 



(1 mcnctapk an Pcraturan 
Sckrctaris .lcndcral tcnrnng 
pcrsyaratan pcnycsuaian 
kenaikan g olorigan 
bcrdasarkan ijasah; 

7 k ual uas sum her day a 
manusia yang khusus 
mclayani informasi perlu 
ditingkatkan, antara lain 
mclalui pcndidikan dan 
latihan, baik di dalam 
maupun luar ncgcri: Jan 

8. scbagai upaya un tuk 
meningkatkan efisiensi dan 
cfcktivitas dalam hidang 
kcpc g awa i an maka 
Sekrctariat Jenderal DPR 
RI mcrckrut pcgawai yang 
mcmpunya: ke ahl ian. 
pcndidikan, pcngctahuan. 
dan kem arupuan yang 
mcmadai (misalnya: ahli 
komputcr, ahli bahasa, ahli 
hukurn, ahli kcuangan, dan 
lain-lain). Sedangkan untuk 
tcnaga tcknis pcndukung 
seperti sopir, pengamanan 
dalam (Parndal ), tarnan. 

·-·--------r- 
S O LL S ! I REKOl\lENDASI m~:.'\TJFIKASI l\lASALAll I PENYEBAB ~!,\SALA H BIDAN(; 'Jl 
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BID ANG IDENTl.HKASI MASALAH PENYERAB MASALAH SOLUSI REKOMENDASI 

kcbersihan, dan lain-lain, 
dilakukan dengan me- 
laku kan kerjasama dengan 
pihak ketiga (outsourcing). 

c. Mengupayakan altematif I. mengkaji penyusunan 
lain dalam pembinaan rumpun jabatan fungsional 
jabatan fungsional. yang sesuai dengan 

kebutuhan dukungan 
pelayanan ke.ahlian kepada 
DPR RI, yang pembinaan 
kepegawaian dan jenjang 
karirnya berada di 
Sekretariat Jenderal DPR 
RI;dan 

2. mengkaji sistem karir 

IV; pegawai, khususnya 

' peneliti, sehingga tidak 

\~l! terjadi tumpang tindih 
antara tugas memberikan 

f ' "O\ pelayanan data dan 
~~·:.~~] infonnasi kepada Anggota 

~ ,tJJ.J I DPR RI dan tuntutan 
I peningkatan karir. 

d. Mendayagunakan tenaga I . menamba.h jumlah tenaga 
ahli sesuai dengan dasar ahli yang bersifat temperer 
keahlian masing-masing, pada alat kclengkapan 

DPR RI; 



menyusun prioriras pro 
gram pcnyclcnggaruan 
[cnis pendidikan dan 
latihan y<mg scsuai dcngan 
tuntutan dan kebutuhan 
pclak sanaan fungs: 
DPR RL 

2_ membuat pcdoman sclcksi 
calon pcserta pcndidikan 

s mcrevisi Pcraiuran Tata 
Tcrtih DPR RT yang 
mcrnungkinkan adanya 
tenaga ahli/pendamping 
untuk pernbahasan kasus 
kasus spesifik (temperer): 
dan 

6_ mengevaluasi k incrja 
tenaga ahli secara bcrkala 
(6 (enam) bulan). 

"} mcncrapkan mckunismc 
rckrutmcn dan pcrsya 
ratan calon tcnaga ahli; 

1 menciapkan _100 

description ( uraian 
tugas) tcnaga ahli: 

4. menctapkan mckanismc 
kerja tcnaga ahli: 

komunikasi yang mampul b. Belurn scmua st:if 
rnclahirkan konsep-konscp, Sckrciar iat Jcnderul 

menguasai bidang tugasny.. 
secara rnendalarn. v 

..... 

y:1ni: mcndukung pelaksanaan 
tu~:1s masing-masing pegawai. 

langsung kcpada penrn1c 
katan pclaksanaan fungsi 
UPR RL 

Masih adanya kcnd.ila Mcningkntkan kualiias dan 
dalum pcmberian d1; wuwasan pcgawar. mclalui 
kungan yang mcnparah !-.:rhag:u pendidikan dan latihan 

yang mclcka: 
kelengkap:1n 

i--i1LNISl1ya 
p;1ch al al 
DPR RL 

Kornunik asi antara staf'] a. 
Sckrctariat Jendcral dcngan 
alat kelengkapan DPR RI 
belum rncrnadai, terrnasuk 
kurangnya kcm ampuan 
dalam hal kuaiiras 

t2- 

'jl 
c;, BIDANC IDENTIFIKAS! 'VIASALAH PENYEBAB \1/\SAl.A !Ii ------ SOLl.'Sl r---;{EKO\lFNDASl 
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BIDANG IDENTWIKASI MASALAH PENYEBAB MASALAH SOL US I REKOMENDASI 

dan latihan dengan prioritas 
kompetensi Jan prestasi 
k.erja pegawai: 

3. menyusun pedornan 
evaluasi dan mengevaluasi 
penyelenggaraan pen- 
didikan dan latihan 
pegawai secara ber- 
kelanjutan; 

4. memberikan beasiswa 
fanjutan ke jenjang 
pendidikan yang lebih 
tinggi bagi pegawai yang 
berprestasi dan dibutuhkan 
oleh Sekretariat Jenderal 
DPR RI; 

1\/1 5. rnenetapkan Peraturan ,.., Sekretaris Jenderal tentang 
\ f ,y. persyaratan ijin belajar dan r- 

/1 C) \ tugas belajar bagi pegawai n "O . I ~ yang akan melanjutkan 

~·""\'°I: studi; dan 
~ I ~ 

<. ' 6. meningkatkan kualitas 7)1' sumber daya manusia di ..... ~- P3DI, antara lain melalui 
I I- pendidikan dan latihan, 

\A 
baik di dalam maupun luar 
negeri. 



I. mcrnbcntuk 11111 rcsuuk · 
turixaxi Sckrctari.u Jcndcral 
DPR RI: 

2. mcmbcntuk hadan khusus 
yang rnenangani area Jan 
pcngclolaan gcdung: 

3. mcngoptimalkan peran 
Biro Analisa dan 
Pclaksanaan APBN dalam 
mcndukung fungsi 
anggaran DPR RI: 

4. mengoptimalk an Biro 
Pcrancangan U ndang 
Undang dalarn mendukung 
fungsi lcgislaasi DPR Rl; 

5. mcngembangkan pusat 
penelitian, jaringan, serta 
sistcm pclayanan data dan 
informasi; dan 

6. mencrhitkan laporan 
tahunan pelaksanaan tugas 
dan fungsi, scrta 
pertanggungjawaban ke 
uangan DPR RI, yang 
dipublikasikan kepada 
urn um. 

!\.! 

v, 

Mclakukan rcstruk turi-nxi 
Sckrct.ni«t Jcndcral 
DPR RL 

·-· 
REKOMENDASJ sor.usr 

tcrlalu luas. 
b, Posisi staf iungsional P3Dl 

yang kurang tt:pal yaitu 
dircmpaikan di bawah 
De put i Anggaran d.m 
Pcngawasan scolah-olah 
mcrnhaiasi lingkup 
kerjanya hanya pada kedua 
tungsi tcrscbut. 

c. Posisi Legislative Draiter 
yang terbagi-bagi dalam 2 . 
(dua) Biro yang bcrbcda I 
lingkupnya. 

d. Adanya batasan normatif 
dalam pcraturan 
pcrundang-undangan uruuk 
pengcmbangan struktur. 

1 Struktur Sdrctariat Icndcral I a. 
yang bclum scpcnuhnya 
cfckuf dalam mcmbcrikan 
dukungan kcpada DPR RL 

llH-:'VllFIKASI MASALAll I PENYEBAB B!DAN<; 'J1 
oo 

·-~~-----· 
..____________ i\!,~ 

I 
l.ingkup tuga' ydng I a. 
diciuban olch Sckrctari.u 
Jcndcrul DPR RI y:rn:1 
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BIDANG mENTIFIKASI MASALJ\H PENYEBAB MASALA H SOLUSI REKOMENDASI 

b, Membuat call center dalam I. meningkatkan peran dan 
pelaksanaan kegiatan yang fungsi Bagian Hubungan 
lebih terkendali dan Masyarakat (Humas); dan 
penanganan secara khusus. 2. menyediakan nomor 

panggil telepon khusus 
pelayanan akses infonnasi 
kegiatan DPR RI. 

~. Inforrnasi di DPR RI a. Pembuatan risalah, caatan a. Membentuk pusat data dan I. meningkatkan peran dan 
tennasuk hasil rapat/risalah rapat atau laporan singkat informasi publik di fungsi bagian Humas; 
sulit diakses, tidak selalu tcrsedia. lingkungan DPR RI dan 2. mengupayakan secara 

b. Sistem penyimpanan/arsip berada di bawah koordinasi serius penggunaan sistem 
yang tidak memadai. Sekretariat Jenderal. hansard yang diprogram 

c. Ada kendala dalam dalam bahasa Indonesia 
pembuatan risalah yaitu agar pencatatan risalah 
masih menggunakan dapat dilaksanakan 
sistem manual. {\./' .. dengan lebih efektif dan 

d. Peran public relations ""( J efisien, sehingga akses 

~' 
Sekretariat Jenderal yang . o\·- -, publik dapat terpenuhi; 
belum memadai. dan 

n .,,1 ~ 3. pelatihan/training bagi 
~' ~LI:l;a . pencatat rapat dan 
• ru I I ~q ~ transkriptor, serta I'll ·. ' 

I ,' ::0 • peningkatan sarana dan -. ' .._ ,,. 
I . t;/\ prasarana yang 
I , ...... , .... mendukung pencatatan 

~ 
fJ rapat dan transkrip, 



I 
I 

Mcningkatkan hubungan 
kcrja "media relation" 
antara pihak Sckretariat 
Jendcral DPR RI dengan 
wanawan koordinatoriat di 
DPR RI. 

h. 

, 

le. Menata kcmbali lungsi I. mernber ikan pendidikan 
I kehumasan di lingkungan dan latihan kehumasan 

I 
DPR RI dcngan bagi pcgawai di lingkungan 
rnelakukan pcningkatan Sekrctariat Jendcral ___ J_ kualitas dan kuantitas DPR RI; 

-, 
IDENTIFIKASI MASALAH l PENYEBAB MASALAH' BID ANG SOUJSl 0\ 

0 ~------+----------+----------+- --+ RLKOl\lENDASI I 
I. mcningk atkan fasrlitas] 

"press room." dengan I 
mencarikan ruangan barn · 
yang lcbih rcpresentatif 
dalam mcnunjang tugas 
kcwartawanan koordina- 
toriat DPR RI; 

2. melibatkan wartawan 
koordinatoriat DPR RI 
dalam kunjungan kerja alat 
kelengkapan DPR RI 
secant sclckti f: 

3 menyediakan bahan 
laporan singkat rapat-rapat 
alat kelengkapan DPR RI 
kcpada wartawan koordi 
natoriat DPR RI; dan 

4. meminta ringkasan rnateri 
rapat kcpada mitra kerja 
Komisi/Pemerintah yang 
dapat dibcritakan/ekspose 
olch wartawan. 



c. I 1-01 , 
;a 
I 

'~: r. ..... 

bidang I 2. melakukan kerjasama 
dengan stasiun 1V Swarn 
atau stasiun TV Cable 
(iaringan) lainnya yang 
independen dalam pe 
Iiputan kegiatan DPR RI 
dan menyiarkan liputan 
kegiatan DPR RI 
berdasarkan kebutuhan 
informasi masyarakat 
pada saat itu, dengan 
sistern kontrak kerja; 

3. membangun kerjasama 
dengan Stasiun TV, 
Radio, dan media massa 
lainnya, serta mengem 
bangkan website DPR RI 
yang dapat menyiarkan/ 
mempublikasikan/me 
nyosialisasikan kegiatan, 
berita, dan infomasi 
keparlemenan dalam 
lingkup nasional (dapat 
diakses oleh seluruh 
rakyat); dan 

4. Bagian Hubungan 
Masyarakat dalarn tugas 
pokok dan fungsinya 

pelayanan 
kehumasan. 

REKOMENDASI SOl,USI IDENTIFIKASI MASALAH I PENYEBAB MASALAH BID ANG 

O'I - 
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rnernbcrikan pclayanan 
inforrnasi keparlcmcnan 
kepada peserta didik dan 
masyarakat umum dalarn 
melakukan wisata 
pcndidikan/pol itik di 
DPR RI. 

d. Mcrcposisi dan mercvi- I. mcnggunakan lcnaga 
talisasi peran kchumasan konsultan untuk me- 
dalam rangka pemulihan rancang peran kehumasan 
dan peningkatan citra Sekretariat Jenderal 
DPRRI. DPR RI yang ideal; dan 

2. mcnggunakan tenaga ahli/ 
public figure untuk 
mcnjadi juru hicara 
(public relation) DPR RI. 

v LAlN-LATN. L Anggota hclum dapat a. Asisten yang qualijil'd dan Mcningkatkan anggaran untuk I. mcngajukan tamhahan 
bckcrja secara efekrif tenaga ahli bagi Anggota penarnbahanjumlah tenaga ahli anggaran dalam APBN; 

DPR RI belum tersedia. yang qualified: dan 
h. Perangkat kerja (internet. I', \'WI 't 2. merevisi Undang-Undang 

tclepon, dan lain-lain) ~ 'J"G1' Nomor 17 Tahun 2003 
• ; ·1::0' ti' belum berfungsi secara ~ , ·I tcntang Keuangan Negara ;.;,11 I I t 

optimal. ,/ ':O \ (pelaksanaan otonomi 
c. Perencanaan anggaran yang '/f)p· pengclolaan anggaran 

hclum efekuf I 
- . ) scsuai dengan cabang 

d. Penggunaan anggaran yang I )., ..,\.J 
kekuasaan ncgara dan )J 

belum cfcktif \ 

0\ tv 



perubahan nomenklarur 
anggaran sesuai dengan 
tugas dan Iungsi 
DPR RI). 

e. Sistern yang bclum 
mendukung. 

f. Anggota DPR RJ kurang 
disiplin dalam menghadiri 
rapat-rapat. 

a Anggota DPR RI kurang o· 
memahami tugas dan 
fungsi. 

h, Kinerja Anggota DPR RI 
tidak ditunjang oleh 
keamanan dan kenya- 
manan bekerja di kantor. 

i. Latar belakang pendidikan 
Anggota DPR RI tidak 
sesuai dengan penem- 
patannya di Komisi atau 
Badan. 
Jadwal rapat yang 
tumpang tindih, di- 
sebabkan karena 
Sekretariat Jenderal sulit 
menyusun jadwal rapat 
Anggota DPR RI. 

k Pada prakteknya, ada 
Anggota yang mengikuti 
banyak Panitia Khusus 
sehingga mempengaruhi 
kapasitasnya secara indi- 

o. I I I vidual. 
w 

REKOMENDA.Sl SOLUSI IOENTIFIKASI MA.SA.LAH I PENYEBAB MASALAH BIDANG 



rncrcvisi Undang-Undang 
Nornor 17 Tahun 2003 
tcntang Kcuangan Negara 
(pelaksanaan otonomi 
pengelolaan anggaran 
sesuai dcngan cabang 
kekuasaan negara dan 
pcrubahan nomenklatur 
anggaran scsuai dengan 
tugas dan fungsi OPR Rl). 

I. mcngajukan tambahan 
anggaran dalam APBN; 
dan 

REKOMENDASI 

c Mc n y c l c n g g a r a k a n mere visi Undang-Undang 
orientasi hagi Anggota Nomor 22 Tahun 2003 tcntang 
DPR RI sebelum mcmulai Susunan dan Kcdudukan 
rugas scbagai Anggota MPR. DPR. DPD. dan OPRD 
DPR RI, agar rnempunyai yang mengamanatkan pc 
pcrnaharnan yang sama nyclcnggaraan orientasi bagi 

L'1 

pcningkatan kualitas dan I 2. 
kuantitas saararia dan 
prasarana teknologi 
informasi, scrta penyediaan 
Iasilitas persidangan di 
ruang Rapat Paripurna, 

h Meningkatkan anggaran 
untuk perangkat kerja yang 
rncrnadai. tcrrnaxuk 

L Dalam bidang 
kchurnasan , Anggota 
IWR RI kadangkala 
menyampaikan hal-hal 
yang tidak pcrlu 
disampaikan kcpada 
rnasyarakat. 

IDENTIFIKASI MA.SALMI I PFNYEBAB "tASALAH SOLlJS[ BIDANC o. .µ 
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BIDANG IDENTfflKASI MASALAH PENYEBAB MASALAH SOLUSI REKOMENDASI 

tcntang tugas, fungsi dan Anggota DPR RI pada awal 
tanggung jawabnya. periodesasi keanggotan 

DPR RI yang diselenggarakan 
oleh Sekretariat Jenderal 
DPRRI. 

d. Pembuatan Security Card I. memperkctat syarat 
dilakukan secara hati-hati. pemberian securitv card 

kepada orang lain selain 
Anggota DPR RI; 

2. petugas security harus 
melakukan pemeriksaan 
terhadap tamu secara lebih 
ketal clan diterima di ruang 
khusus tamu, Tamu dapat 
masuk ke ruang kerja 

"~ Anggota DPR RI atas ijin 

l I ,' 
dari Anggota DPR RI 
yang bersangkutan; dan 

~ 

3. adanya pembagian zona 
tertcntu kcpada Angggota 

I) ;r~ ;a DPR RI. Pegawai, asisten 

': 'J I I pribadi, tenaga ahli, dan 
1,r~. , . tamu dalam area/gedung 

r- DPR RI. 

c. Meningkatkan efektivitas merevisi Peraturan Tata Tertib 
dan efisiensi rapat, agar OPR RI dengan membatasi 
tepat waktu. waktu bicara masmg-masing 



Anggota Frdksi. 

Anggoia DPR RI yang 
tidak rnerata. 

b. Anggota DPR RI belum 
dapat bckcrja sebagai 
mana mcstinya. 

c. Anggota DPR RI bckerja 
kurang didukung tenaga 
(ungsional 

dapat diikuti oleh setiap 
Panitia Khusus yang 

jumlah a. Pcmbagian kcrja di antara I a. Membatasi 

I 
merevisi Pcraturan Tata Tertib 
DPR RI rnengcnai 
pcmhatasan pcrangkapan 
keanggoiaan Fraksi dalam 
mcngikuti Panitia Khusus, 

2. Terjadi kernacetan (bottle 
neck} dalam pelaksanaan 
tugas-tugas rutin. 

f. Mcnyusun arah program rncrumuskan dan menctapkan 
yang lchih jclas dengan isu utama (prioritas) menjelang 
mcrnberikan fleksibilitas Masa Persidangan pada 
kepada alat kclcngkapan rnasing-masing alat keleng 
DPR RI dalarn rangka kapan DPR RI. 
me respon/menanggapi 
pcrmasalahan yang 
dihadapi dalam hidang 
masing-masing alat 
kelcngkapan DPR RI. 

UIDANG I ll)E,TIFIKASJ MASALAH I l'ENY,:;;:;;, '1ASALAH I . 
11\nggola dalam rapat, yauu 31 

(tiga) kali 3 (tiga) mcnit, dan 
apahila rnclcbihi waktu 
terscbut, maka pertanyaan 
Anggota harus diajukan sccara 
tcrtulis. 

REKOMENDASI SOLllSI o o- 
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b. Menetapkan Pim pi nan merevisi Peraturan Tata Tertih 
Komisi olch Fraksi masing- DPR RJ. 
masing dengan syarat 
Pimpinan Komisi terpilih 
sudah pernah menjadi 
Anggota Komisi yang 
bersangkutan paling singkar 
I (satu) tahun, kecuali pada 
tahun pertama mas a 
keanggotaan DPR RI. 

c. Meningkatkan kualitas dan I . rnenambah kuantitas dan 
profcsionalisme staf kualitas staf pendukung 
pendukung DPR RI. keahlian; dan 

2. memperbaiki mekanisme 
kerja staf pendukung. 

d. Meningkatkan kemauan l. rnenyosialisasikan pusat 
dan kemampuan Anggota data dan informasi (P3DO 
DPR RI dalam mengakses dan yang lainnya) yang 
data dan infonnasi. dapat diakses oleh Anggota 

I DPR RI; 
: ~-- :1""" 2. melatih staf untuk ,.;-·J ' I menyajikan data dalam 

!'Ji!), bentuk informasi yang 
mudah dipahami; 

I : H 3. menyediakan sarana untuk 
l/'-i mengakses data dan 

infonnasi; 



I 

I 

rncrcvisi Peraturan Tata Te11ih 
DPR RI unekanismc kcrja 
Anggotu Bndan Urusan 
Rumah Tangga DPR RI). 

I 

mcrcvi st Undang- Un dang 
Nomor l Tahun 2(XJ4 tcntang 
Perbcndaharaan Negara dan 
pcraturan tcrkait yang 
mcng atur mek anismc 
pcncairan anggaran. 

':t'J 
~ 

Mcnycmpurnakan 
mekanisme kcrja Badan 
Urusan Runwh Tangga 
DPR Rl 

Mcningkatkan transparansi 
dalarn mckanisme pcnyu 
sunan dan sistcm pcncairan 
anggaran. 

c. Mcningkatkan kompctcnsi/ mcnyediakan anggaran agar 
kapabi Ii las Anggota memungkin k an A nggcia 
OPR RI melalui pelatihan. DPR RI rncngikuti pelatihan. 

4. menyusun manual Jan 
pcdoman kcria hagi asistcn 
pribadi Anggota DPR RI; 
dan 

5. menyusun manual untuk 
akses data hagi Anggota 
DPR RI. 

Pemhahasan anggaran olch I a. 
Radan Urusan Rumah 
Tangga DPR RI bclurn 
transparan 

b, Anggota DPR RI tidak I 
mengctahui jum!ah alokasi 
dan perimbangan anggaran 
karena kurang berpcrannya 

Mekanismc penyusunan dan 
srstern pcncairan anggaran 
yang tidak transparan. 

DPR RI bclum scsuar 
dcngan kcbutuhan yang 
mcndukung pclaksanaan 
kerja. 

4. Alokasi anggaran Anggota I a. 

l Adanya mis alokasi 
angguran yang sccara 
proporsional bclum 
mcnccrrninkan kcadilan 
sesuai dengan beban kcrja, 

REK<)MENDASl SOL US! IDE~TIFll<ASI \1J\SALAll I PENYEBAB \lASAL\H 
~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~---,~--~~~~~~~~~~~~~,---~~~~~~~~~~~~~~-.-~~~~~~~~~~~~~~~ 
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IUDANG IDENTIFIKASI MASALAH PENYEBAB MASALAH SOUJSI REKOMENDASI 

Anggota Badan Urusan 
Rumah Tangga DPR RI 
dalam mensosialisasikan 
putusan Badan Urusan 
Rumah Tangga DPR RI. 

c, Anggota Sadan Urusan 
Rumah Tangga DPR RI 
kurang mendapa1 informasi 
dari Fraksi mengenai hat- 
ha! yang harus diper- 
juangkan. 

d. TerlaJu banyak mformasi 
dalam pembahasan 
anggaran dengan klasi- 
fikasi rahasia yang 
seharusnya bersifat terbuka 
bagi Anggota DPR RI. 

b. Memfasilitasi komunikasi merevisi Peraturan Tara Tertib 
antara Anggota Badan DPR RI (mekanisme kerja 
Urusan Rumah Tangga Anggota Badan Urusan 
DPR RI yang mewakili Rumah Tangga DPR RI). 
Fraksi dengan Anggota lain 
dalam Fraksinya 1 •• 

C. Memperjuangkan besaran merevisi Undang-Undang 
Anggaran DPR RI dengan Nomor 17 Talmn 2003 tentang 
berbasis kinerja dan Keuangan Negara (tentang 
kebutuhan yang rasional. pelaksanaan olOnomi 



') mcnycdiak: ui staf Angg:ota 
OPR RI yan):! rncnarn 
pung pengaduan masya 
rakat di dacrah; dan 

3. mempublikasikan jadwal 
kunjungan kcrja Anggota 
DPR Rl kc dacrah. 

I. mcndirikan 111111ah aspira-i 
yang mcnjcmbatani 
Ang g ota DPR RI 
Anggota DPR RI dcngan 
Konstitucn 01 daacrah 
pcmilihan: 

Meningkatkan komunikasi 
antara Anggota DPR RI 
dcngan konsitucn di 
dacrahnya 

a. Frckucnsi pcricmuan 1 a. 
Anggota DPR RI dcngan 
konstituen rendah. 

b, Dana yang terhatas bagi 
Anggota DPR RI untuk 
linggal lama di dacrah 
pcrnilihannya. 

c. Masyaraknt tidak dap.u 
mcnyampaikan aspirasi 
dan kcsulitannya kcpada 
wakilnya bila diperlukan. 

d. Masyarakat/konstitucn 
tidak rnudah mencmui 
Anggota DPR RI di 
dacrah. 

I 
c. Cakupan wilayah kerja 

scorang Anggota DPR RI 
yang tidak jclas. 

Anggota Dl'R RI dcngan 
kunsriiuc n (masyarakat 
yang diwakilinya) kurang. 

5. Komunikasi an tarn 

mE!\TIFIKAs11v1AsALA11 1 PENYEBAB MASALAH I sou;s1 I REKOlVJEN10s1 I 
pcngclolaan anggaran scsu.u i 
dcngan cahang kckuasaan 
ncgara dan pcrubahau 
norncnklatur anggaran scsuai 
dcngan tugus dan Iungsi 
DPR Rll. 

HIDAN<; --.) 

0 



'\.i 

TTh1 KAJlAN PENINGKATAN KINERTA DPR RI 

"' 

merevisi Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2003 tentang 
Pemilihan Umum Anggota 
DPR RI, DPD, dan DPRD. 

rnembangun tempat khusus 
bagi delegasi masyarakat yang 
datang langsung untuk 
menyampaikan aspirasinya ke 
DPRRL 

menin,gkatkan anggaran untuk 
operasional Anggota DPR RI 
di daearah pemilihan dalam 
RKAKL DPR RI. 

REKOMENDASI 

v1 1 

d. Menegaskan wilayah kerja 
(konstituen) setiap 
Anggota DPR RI. 

c. Mengkaji penyiapan 
ternpat delegasi 
masyarakat dalam 
mcnyampaikan 
aspirasinya 

h Meningkatkan anggaran 
untuk opcrasional Anggota 
DPR RI di daerah 
pernilihan, 

SOL US I IDENTIFIKASI MASALAH I PENYEBAB MASALAH BIDANG 

....... 
---! - 
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