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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Kondisi Umum 

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam 

konstruksi sejarah (historis) maupun politik hukum ketatanegaraan memiliki 

peran penting bagi kemajuan bangsa mengingat Majelis Permusyawaratan 

Rakyat merupakan lembaga negara yang berkontribusi dalam membentuk 

Undang-Undang Dasar atau disebut sebagai The Making of the Constitution 

sekaligus sebagai lembaga negara yang merepresentasikan seluruh kehendak 

rakyat serta penjaga kepentingan masyarakat (The Guardian of The Public 

Interest). 

Harapan dari masyarakat terhadap MPR sangat besar, di tengah 

multidimensi persoalan bangsa yang tak kunjung selesai, seperti merosotnya 

wibawa negara, keterpurukan ekonomi bangsa, dan intoleransi antar umat 

beragama. Dan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, MPR memiliki  

tanggungjawab moral dan konstitusional untuk terdepan mengatasi berbagai 

persoalan bangsa tersebut sesuai dengan wewenang dan tugas 

konstitusionalnya. 

Sebagaimana pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo. Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu: 

a. Memasyarakatkan ketetapan MPR; 

b. Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka 

Tunggal Ika; 

c. Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya;  
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d. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan , Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang 

tersebut makan Majelis Permusyawaratan Rakyat didukung oleh Sekretariat 

Jenderal MPR RI dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 

1999 Tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawarata Rakyat 

Republik Indonesia. Pada pasal 1 menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal MPR 

adalah Aparatur Pemerintah yang berbentuk Kesekretariatan Lembaga 

Tertinggi Negara yang didalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Majelis. Pasal 2 

menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal MPR RI mempunyai tugas 

menyelenggarakan dukungan dibidang teknis dan administratif kepada Majelis 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap 

seluruh unsur lingkungan Setjen Majelis. 

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 49 Tahun 1999, dalam 

menyelenggarakan tugas, Setjen Majelis menyelenggarakan fungsi:

a. Memenuhi segala keperluan/kegiatan Majelis, Alat Kelengkapan Majelis 

dan Fraksi;

b. Membantu Pimpinan, Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis 

menyempurnakan redaksi Rancangan-rancangan Putusan Badan 

Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis;

c. Membantu Pimpinan Majelis menyempurnakan secara redaksional/teknis 

yuridis dari Rancangan- rancangan Ketetapan/Keputusan Majelis;

d. Membantu Pimpinan Majelis menyiapkan rancangan anggaran belanja 

Majelis untuk Sidang Umum/Istimewa;

e. Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan dan pengolahan 

aspirasi masyarakat, perundang- undangan dan pertimbangan hukum, 

persidangan dan kesekretariatan fraksi;

f. Menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat, keprotokolan, 

publikasi, perpustakaan dan dokumentasi;

g. Menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan Majelis, administrasi 

kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan;
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h. Menyiapkan perencanaan dan pengendalian kerumahtanggaan dan 

Kesekretariatan Majelis;

i. Menyediakan perlengkapan, angkutan, perjalanan, pemeliharaan serta 

pelayanan kesehatan;

j. Menyelenggarakan kegiatan pengkajian mengenai kemajelisan.

Selain bertanggung jawab dalam membantu Majelis, Sekretariat Jenderal 

MPR RI juga berkewajiban menjalankan salah satu amanat Rencana Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu reformasi birokrasi. Tentunya 

implementasi reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI wajib dipastikan 

keselarasannya dengan roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) tahun 

2015-2019. Saat ini Sekretariat Jenderal MPR RI telah menjalankan reformasi 

birokrasi dalam penyelenggaraan organisasi. Rincian lebih lanjut terkait RB 

akan dijelaskan pada subbab berikutnya. 

1.1.1 Evaluasi Capaian Rencana Strategis Terdahulu 

Subbab ini akan membahas tentang evaluasi Rencana Strategis (Renstra) 

Sekretariat Jenderal MPR RI terdahulu. Lingkup evaluasi dilakukan terhadap 

capaian seluruh indikator kinerja yang merupakan representasi dari 

keberhasilan dalam perencanaan dan implementasi strategi. Pada Renstra 

tahun 2015, Sekretariat Jenderal MPR RI memiliki 3 (tiga) Sasaran Program (SP) 

yang pencapaiannya diukur dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran Program 

(IKSP) yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1. 1 Evaluasi capaian indikator kinerja program 
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Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 4 

(empat) dari 7 (tujuh) IKSP melebihi target yang ditetapkan. Sebanyak 2 (dua) 

IKSP mencapai dengan capaian 100%. Namun terdapat satu IKSP yang 

capaiannya dibawah target yang ditetapkan, yaitu IKSP 1 “Jumlah hasil kajian 

dan analisis tentang konsep pusat pengkajian dan implementasi konstitusi bagi 

MPR dan Alat Kelengkapannya.”. 

Berdasarkan analisis akar permasalahan, terdapat beberapa faktor 

penyebab gagalnya pencapaian IKSP 1 “Jumlah hasil kajian dan analisis tentang 

konsep pusat pengkajian dan implementasi konstitusi bagi MPR dan Alat 

Kelengkapannya”. Faktor tersebut dikelompokkan dalam 3 (tiga) domain 

masalah, yaitu: sistem penganggaran, anggota majelis serta domain organisasi 

manajemen. Melalui focus group discussion (FGD) Sekretariat Jenderal MPR RI, 

diketahui 6 (enam) akar pemasalahan, yaitu: 
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1. Sistem pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan 

memberatkan pengguna anggaran 

Dalam pelaksanaan kegiatan kajian dan analisis, tidak selamanya 

Sekretariat Jenderal MPR RI melakukan secara internal, terkadang kajian 

dan analisis dilakukan dengan melibatkan pihak lain seperti universitas, 

K/L lain, maupun pihak ketiga. Namun anggaran yang besar, ditambah 

dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang singkat, menyebabkan adanya 

kesulitan dalam pertanggungjawaban anggaran kegiatan kajian dan 

analisis yang diterima. 

2. Kegiatan kajian dan analisis tentang konsep pusat pengkajian dan 

implementasi konstitusi MPR sulit dilakukan karena jadwal dan prioritas 

kegiatan para anggota majelis yang cukup padat. 

Program kajian dan analisis yang dilakukan berbasis anggota, dimana 

kewenangan Sekretariat Jenderal MPR RI sebatas memfasilitasi sementara 

pelaksanaan kegiatan sepenuhnya tergantung pada masing-masing 

anggota majelis. Pada prakteknya, seringkali terjadi kesulitan dalam 

penyusunan jadwal dan prioritas kegiatan para anggota majelis sehingga 

seringkali pelaksanaan kajian dan analisis tertunda bahkan tidak terlaksana 

karena karena jadwal dan prioritas kegiatan para anggota majelis yang 

cukup padat. 

3. Sistem pertanggung jawabawan biaya kegiatan yang bersifat at-cost 

tidak menarik bagi anggota majelis. 

Beberapa kegiatan terkait kajian dan analisis dilaksanakan dengan sistem 

pertanggungjawaban biaya at-cost. Sistem ini dianggap tidak menarik 

karena tidak praktis bagi anggota majelis. 

4. Keterbatasan jumlah SDM di Biro Pengkajian. 

Selama pelaksanaan kajian dan analisis, anggota majelis perlu untuk 

didampingi oleh perwakilan dari Biro Pengkajian dalam rangka mendukung 

kegiatan yang dilakukan. Saat ini jumlah sumber daya aparatur yang 

dimiliki oleh Biro Pengkajian pada Sekretariat Jenderal MPR RI dirasa tidak 

sebanding dengan jumlah kajian dan analisis yang harus dilakukan serta 

jumlah anggota majelis yang harus didampingi. Akibatnya, pelayanan yang 
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dilakukan kurang optimal dan berpotensi memicu menurunnya minat 

anggota majelis dalam melakukan kegiatan kajian dan analisis. 

5. Alokasi SDM Biro Pengkajian terpecah karena harus melakukan 

pendampingan kajian dan analisis yang dilakukan Lembaga Kajian. 

Dibentuknya Lembaga Kajian berimplikasi pada kebutuhan pendampingan 

dan layanan kajian dari Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI. 

Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang sedikit serta tingginya volume 

kegiatan kajian dan analisis yang harus didukung mengakibatkan alokasi 

SDM terpecah karena selain harus melakukan layanan dan pendampingan 

bagi Lembaga Pengkajian, Biro Pengkajian juga masih harus memenuhi 

tugas dan fungsi lainnya. 

6. Volume kajian dan analisis yang direncanakan terlalu tinggi. 

Kebutuhan akan kajian dan analisis terkadang sulit diprediksi. Seperti 

dijelaskan diatas bahwa volume tersebut sangat dipengaruhi oleh 

permintaan dan isu ketatanegaraan yang berkembang. Dalam satu tahun 

perencanaan, volume kajian dan analisis bisa jadi begitu tinggi, dilain 

waktu dapat stabil sehingga perencanaan harus dilakukan dengan cermat. 

1.1.2 Evaluasi Capaian Reformasi Birokrasi 

1. Evaluasi capaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (SAKIP) Sekretariat Jenderal MPR 

Implementasi SAKIP merupakat amanat Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan 

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, 

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan 

peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 

2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, nilai AKIP dibentuk oleh 5 (lima) komponen 
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yaitu komponen perencanaan kinerja (dengan bobot 30%), pengukuran 

kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi internal (10%), dan 

capaian kinerja (20%). Sedangkan terkait penilaian AKIP dibagi menjadi 7 

(tujuh) kategori seperti Tabel 1.2. 

Tabel 1. 2 Kategori penilaian AKIP 

Berdasarkan hasil evaluasi KemenpanRB, nilai AKIP Sekretariat Jenderal 

MPR RI tahun 2015 masuk kedalam kategori B (baik) namun masih perlu 

sedikit perbaikan. Walaupun pada tahun 2015 Sekretariat Jenderal MPR RI 

mendapat predikat B, namun dalam 5 (lima) tahun terakhir capaian nilai 

AKIP cenderung fluktuatif. Tren capaian nilai AKIP Sekretariat Jenderal 

MPR dapat dilihat pada Gambar 1.1. 



11

 
Gambar 1. 1 Tren capaian nilai AKIP Setjen MPR 

Berdasarkan grafik di atas, terhitung sejak 2009 hingga 2013, tren capaian 

nilai AKIP Sekretariat Jenderal MPR RI meningkat, namun sejak 2013 

sampai dengan 2015 capaian nilai AKIP cenderung fluktuatif. Tren capaian 

komponen SAKIP dapat dilihat pada Gambar 1.2. 

 
Gambar 1. 2 Tren capaian komponen SAKIP 

Berdasarkan gambar di atas, hanya komponen pelaporan kinerja yang 

cenderung mengalami peningkatan, walaupun sempat menurun di tahun 

2010 dan stagnan diantara tahun 2013 hingga tahun 2014. Sebanyak 4 

(empat) komponen sisanya cenderung fluktuatif. Bahkan dalam 2 (dua) 

tahun terakhir, komponen perencanan kinerja, capaian dan capaian 

kinerja mengalami penurunan. Dengan kata lain, kegiatan perencanaan 

Sekretariat Jenderal MPR RI belum optimal. Walaupun komponen 
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perencanaan kinerja secara tren menurun, pada nilai AKIP 2015, gap 

terbesar antara nilai AKIP terhadap nilai maksimal AKIP ada pada evaluasi 

internal (sebesar 44,3%), capaian kinerja (43,1%), dan pengukuran kinerja 

(42,5%). Dengan kata lain, tidak hanya poin perencanaan yang perlu 

menjadi perhatian Sekretariat Jenderal MPR RI. Perbandingan nilai AKIP 

terhadap nilai maksimal dapat dilihat pada Gambar 1.3. 

 
Gambar 1. 3 Perbandingan nilai maksimal AKIP terhadap nilai maksimal 

Berdasarkan Gambar 1.3 diatas, dapat diurutkan gap terbesar dalam 

capaian AKIP yaitu: (i) evaluasi internal dengan gap sebesar 44,3%, (ii) 

capaian kinerja sebesar 43%, (iii) pengukuran  kinerja (42,5%), (iv) 

pelaporan kinerja (39%), dan (v) perencanaan kinerja (34,9%). Dengan gap 

yang masih ada saat ini, Kementerian PAN RB memberikan 9 (Sembilan) 

rekomendasi perbaikan pelaksanaan SAKIP Sekretariat Jenderal MPR RI: 

a. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja  reviu dan 

penyempurnaan standar kinerja; 

b. Meningkatkan keselarasan antara dokumen perencanaan dengan 

dokumen pengajuan anggaran; 

c. Menyusun rencana aksi pada sub kegiatan/komponen; 

d. Mengembangkan aplikasi keuangan dan kinerja dalam 

mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja; 
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e. Merumuskan dan menetapkan standar kinerja tingkat eselon III dan IV 

 cascading/delegasi kinerja; 

f. Menjaga kualitas dan keselarasan IKU di lingkungan Sekretariat 

Jenderal MPR RI; 

g. Meningkatkan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN); 

h. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja; dan 

i. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan 

manajemen kinerja diseluruh jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI; 

Dalam perencanaan strategis berikutnya, perlu diperhatikan faktor 

penyebab kegagalan pencapaian IKSP serta rekomendasi perbaikan yang 

diberikan oleh KemenpanRB. 

 

2. Evaluasi capaian nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR 

Nilai Reformasi Birokrasi (RB) mencerminkan seberapa baik dukungan 

Sekretariat Jenderal MPR RI dalam pelaksanan wewenang dan tugas 

Majelis secara langsung, serta pelaksanaan pembangunan nasional secara 

tidak langsung. Target-target pembangunan nasional tidak akan tercapai 

tanpa didukung tata kelola yang baik. Berdaasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 

2014 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019, sasaran 

implementasi RB adalah: (i) birokrasi yang bersih dan akuntabel, (ii) 

birokrasi yang efektif dan efisien, dan (iii) birokrasi yang memiliki layanan 

publik berkualitas. Agar sasaran dapat tercapai, maka perlu dilakukan 

perubahan pada 8 (delapan) area, yaitu: 

1) Mental aparatur: (i) memperbaiki perilaku negatif yang ditunjukkan 

dan dipraktikkan oleh para birokrat untuk merubah citra negatif 

birokrat (ii) perubahan model birokrasi yang dipandang lambat, 

berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, 

dan lainnya. 

2) Pengawasan: penguasan sistem pengawasan untuk menekan 

pertumbuhan perilaku koruptif ataupun perilaku negatif lainnya. 
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3) Akuntabilitas: pertanggungjawaban kinerja terhadap anggaran yang 

digunakan kepada publik. Peningkatan kinerja dengan menghasilkan 

outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. 

4) Kelembagaan: pemangkasan hierarki dari struktur gemuk yang 

menjadi tren instansi pemerintahan menyebabkan proses berbelit, 

lambatnya pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya 

menciptakan budaya feodal pada aparatur. Perubahan terkait 

penerapan sistem lembaga yang dapat mendorong terciptanya 

budaya/perilaku kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang 

efektif dan efisien. 

5) Tata laksana: kejelasan proses bisnis/tata kerja/tatalaksana dalam 

instansi pemerintah guna penyelenggaraan sistem pemerintahan dan 

pelayanan yang efisien, termasuk mengubah mental aparatur. 

6) SDM Aparatur: penerapan sistem manajemen SDM yang tepat, mulai 

dari perencanaan, pengadaan hingga pemberhentian. Penerapan 

sistem manajemen SDM yang tepat dapat menghasilkan pegawai yang 

professional. 

7) Peraturan Perundang-undangan: harmonisasi peraturan yang 

tumpang tindih untuk menekan kemungkinan penyimpangan atas 

area yang tidak diatur oleh peraturan, penyimpangan karena 

peraturan yang tidak jelas dan/atau sengaja dibuat tidak jelas. Oleh 

karena itu diperlukan perubahan/penguatan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan 

masyarakat. 

8) Pelayanan publik: penguatan sistem manajemen layanan publik guna 

peningkatan kualitas layanan yang lebih cepat, murah, berkekuatan 

hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga 

profesionalisme para petugas pelayanan. 

 

Terkait hasil evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Sekretariat 

Jenderal MPR RI, secara tren mengalami peningkatan antara tahun 2014 
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ke tahun 2015. Tren nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR 

dapat dilihat pada Gambar 1.4. 

 
Gambar 1. 4 Tren nilai Reformasi Birokrasi Setjen MPR 2014-2015 

Berdasarkan grafik diatas, disimpulkan bahwa terjadi peningkatan indeks 

Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI dari 44,8 pada tahun 2014 

menjadi 60,07 (2015). Tren positif tersebut tentunya menggambarkan 

bahwa implementasi sudah berada di jalur yang benar. Upaya optimasi 

Reformasi Birokrasi harus dilakukan terus menerus secara konsisten. 

Diharapkan, dengan implementasi Reformasi Birokrasi yang baik, akan 

membawa dampak positif terhadap lembaga Sekretariat Jenderal MPR RI. 

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan 

Sekretariat Jenderal MPR didapatkan melalui surat nomor 

B/140/D.I.PANRB-UPRBN/3/2016, yang dikeluarkan Kementerian PAN RB. 

Berdasarkan surat tersebut, indeks Reformasi Birokrasi 60,07 (predikat B) 

merupakan akumulasi dari nilai komponen pengungkit sebesar 30,23 dari 

nilai maksimal 60 (capaian 50,38%) dan komponen hasil sebesar 29,85 dari 

nilai maksimal 40 (capaian 74,62%). Hal tersebut menandakan bahwa 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR belum optimal, 

namun sudah berada di jalur yang benar. Hal tersebut dapat dijelaskan 

dengan analisis tren. Dalam 2 (dua) tahun terakhir, nilai Reformasi 

Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR mengalami peningkatan. Peningkatan 

tren nilai Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada Gambar 1.5. 
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Gambar 1. 5 Tren perkembangan nilai RB Setjen MPR 

 

Berdasarkan Gambar 1.5 di atas, terdapat 3 (tiga) dari 11 kriteria yang 

mengalami tren negatif. Ketiga area tersebut adalah manajemen 

perubahan, penataan perundang-undangan, dan penataan dan penguatan 

organisasi. Terkait manajemen perubahan yaitu perubahan mindset dan 

culture-set aparatur negara baik dalam melakukan pekerjaan maupun 

memberikan layanan. Terkait penataan perundang-undangan, penekanan 

lebih kepada harmonisasi regulasi yang tumpang-tindih untuk menekan 

terjadinya penyalahgunaan wewenang. Terkait penataan dan penguatan 

organisasi meliputi kelembagaan beserta sistemnya, yaitu desain 

organisasi yang tidak birokratik dan proses tatalaksana (proses bisnis) yang 

jelas. Diharapkan dengan desain organisasi yang fit baik secara struktur 

dan proses, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan organisasi dapat 

tercapai serta meningkatnya kualitas layanan publik. 

Berdasarkan penilaian tersebut, terdapat beberapa rekomendasi dari 

KemenpanRB, yaitu: 

1) Meningkatkan kualitas manajemen Reformasi Birokrasi yang 

sebelumnya telah dilakukan, melalui penyempurnaan roadmap 

Reformasi Birokrasi maupun perencanaan tahunan Reformasi 

Birokrasi berdasarkan hasil evaluasi. Memonitor pencapaian kegiatan 

Reformasi Birokrasi secara berkala, serta mendorong perubahan pola 
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pikir dan budaya kinerja melalui pembentukan agen perubahan dan 

media komunikasi Reformasi Birokrasi secara reguler. 

2) Mengembangkan kompetensi SDM melalui penetapan standar 

kompetensi jabatan, analisis kesenjangan kompetensi dengan standar, 

dan pelaksanaan pengembangan kompetensi berdasarkan rencana 

dan kebutuhan. 

3) Menerapkan ukuran kinerja individu yang selaras dengan kinerja 

organisasi, melakukan pengukuran secara periodik dan menggunakan 

penilaian kinerja individu tersebut sebagai dasar pengembangan karir 

dan pemberian reward. 

4) Peningkatan pemahaman SDM yang menangani manajemen kinerja, 

perlu dilakukan upaya peningkatan pemahaman SDM yang menangani 

manajemen kinerja, serta melakukan updating data kinerja secara 

berkala. 

5) Menegakkan integritas melalui penguatan kebijakan pengawasan 

internal seperti penanganan gratifikasi, whistle-blowing system, 

penanganan benturan kepentingan, serta pembangunan unit kerja 

percontohan melalui Zona Integritas. 

6) Meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholder melalui penerapan 

budaya pelayanan prima, inovasi pelayanan serta tindak lanjut atas 

hasil survei kepuasan layanan. 

1.2 Analisis Lingkungan Strategis 

Bab ini akan membahas tentang analisis lingkungan strategis Sekretariat 

Jenderal MPR RI yang terbagi menjadi analisis lingkungan eksternal dan analisis 

lingkungan internal. Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengetahui 

potensi dan masalah, sedangkan analisis lingkungan internal dilakukan untuk 

mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi. 

1.2.1 Analisis Lingkungan Eksternal 

Perubahan dan/atau dinamika kehidupan berbangsa sangat mempengaruhi 

peran MPR secara langsung dan peran Sekretariat Jenderal MPR RI secara 

tidak langsung. Berdasarkan hasil analisis, teridentifikasi beberapa potensi 
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dan tantangan yang dihadapi Sekretariat Jenderal MPR RI dalam 

penyelenggaraan organisasi, sebagai berikut: 

a. Peluang 

1. Perkembangan politik 

Perubahan UUD 1945 telah mengubah sistem dan tatanan 

pemerintahan, salah satunya adalah perubahan kelembagaan negara 

secara drastis. Di lingkungan eksekutif, muncul banyak sekali 

”lembaga negara” non struktural berbentuk Dewan, Komisi, atau 

Lembaga independen. Perubahan tersebut membawa implikasi pada 

perubahan hubungan kelembagaan dan mekanisme kerja antar 

lembaga di atas. Hal ini merupakan akibat dari perkembangan politik 

yang dapat dijadikan peluang, karena dengan peluang ini menjadi 

kemungkinan-kemungkinan apakah dapat memperkuat, atau sebagai 

kelemahan atau sebagai ancaman. Namun untuk perkembangan 

politik ini tetap menjadi peluang yang sangat berharga terutama bagi 

Sekretariat Jenderal MPR RI yang diharapkan mampu menjembatani 

perkembangan berbagai strategi dan kegiatan sesuai dengan 

kebutuhan perubahan tatanan dan sistem pemerintahan. 

2. Regulasi eksternal 

Regulasi Eksternal merupakan faktor sebagai peluang dalam 

memberikan konstribusi kelembagaan Sekretariat Jenderal, antara 

lain dengan dikeluarkannya peraturan perundangan yang berkaitan 

perkembangan kelembagaan antara Undang- undang Nmor 24 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 17 Tahun 

2014 tentang MD3. Regulasi ini tentunya berimplikasi kepada 

tuntutan peran Sekretariat Jenderal MPR RI, hal ini menjadi peluang 

untuk merestrukturisasikan keorganisasi Sekretariat Jenderal. 

3. Tuntutan akuntabilitas publik 

Akuntabilitas Publik Sekretariat Jenderal MPR RI merupakan bagian 

dari pertanggungjawaban kepada publik apa yang telah dilakukan 

Sekretariat Jenderal MPR dalam melaksanakan kegiatan terutama 

yang penggunaan APBN, tetapi secara realita hal ini belum 
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sepenuhnya terbuka memberikan informasi kepada publik melalui 

website Rencana Kegiatan Tahunan dan kebutuhan anggaran per 

tahun, karena sesungguhnya bahwa anggaran diperoleh dari APBN 

adalah milik publik dan harus diketahui publik, agar publik dapat 

memonitor dan melakukan pengawasan untuk menghindari 

terjadinya korupsi. Karena korupsi telah menjadi penyakit yang 

menggerogoti daya tahan dan memperlemah daya saing bangsa. 

4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang berkembang secara cepat, 

masif dan sophisticated telah mempengaruhi perubahan paradigma 

dan perilaku penyelenggaraan di seluruh dunia. Perkembangan 

tersebut telah membuka peluang bagi organisasi publik untuk 

meningkatkan kinerjanya. Hal ini telah memberikan peluang yang 

cukup luas bagi organisasi publik untuk melakukan inovasi dalam 

perbaikan tata kelolanya. Perkembangan yang cepat ini sering tidak 

didukung oleh kemampuan adaptasi yang tinggi, akibatnya banyak 

konsep mutakhir administrasi dan manajemen kurang memberikan 

output yang optimal. Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai lembaga 

yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mendukung layanan 

teknis dan administrasi kepada MPR RI sebagai lembaga legislasi, 

memegang peranan penting untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam praktek penyelenggaraan 

pemerintahan di Indonesia. 

 

b. Ancaman 

1. Terjadi perubahan kebijakan politik 

Dengan kondisi politik yang sulit diprediksi, segala sesuatu yang 

berhubungan tatanan pemerintahan mudah berubah dengan cepat, 

tidak terkecuali, dengan kelembagaan kesekretariatan di lingkungan 

legislatif yaitu Lembaga Kesekretariatan MPR, Lembaga 

Kesekretariatan DPR dan Lembaga Kesekretariatan DPD, mungkin 

saja apa bila ada pemikiran dari para politisi dan dijadikan suatu 
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kebijakan politik terutama berkaitan dengan lembaga tersebut, 

sehingga hal ini menjadi ancaman apabila perkembangan politik 

menghendaki terjadinya menghilangkan salah satu kesekretariatan 

atau menghendaki dileburkan menjadi satu lembaga kesekretariatan 

legislatif, dengan beralasan untuk mengefesienkan dan 

mengefektifkan dalam memberikan daya dukung layanan teknis dan 

administratif. 

2. Opini LSM dan media yang tidak obyektif 

Opini dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Media merupakan 

kekuatan dalam memberikan pemahaman kepada publik peran dari 

suatu lembaga apabila diberitakan secara objektif tetapi bila 

diberitakan tidak obyektif merupakan ancaman, karena cenderung 

pada pemberitaan negatif yang berimplikasi pada Kebijakan Publik 

yang melemahkan peran  lembaga. Dalam Memori publik 

mudah terekam karena publik banyak berharap kepada lembaga 

legislatif sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Yang berakibat 

harmonisasi antara publik dengan legislatif tidak bersinergi. Hal 

inilah dianggap menjadi ancaman. Namun tidak menutup 

kemungkinan bahwa ancaman tersebut juga dapat menjadi kekuatan 

untuk mensinergikan keharmonisasian antara legislatif dengan 

publik. 

3. Tidak pahamnya anggota terhadap tugas Setjen MPR 

Tidak pahamnya Anggota Legislasi terhadap tugas Sekretariat 

Jenderal merupakan ancaman bagi Sekretariat Jenderal. Karena 

fungsi dan kewenangan dari Sekretariat sebagai lembaga 

kesekretariatan yang memberikan layanan dukungan teknis 

administratif. Tidak memberikan dukungan subtansi yang berkaitan 

dengan tugas dan kewenangan dari legislasi. Sehingga dengan tidak 

pahamnya anggota legislatif akan menjadi acaman dari Sekretariat 

Jenderal. 
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1.2.2 Analisis Lingkungan Internal 

Kondisi internal organisasi berpengaruh terhadap kinerja kelembagaan 

Sekretariat Jenderal MPR RI. Dalam penyusun rencana strategis, kekuatan dan 

kelemahan akan memberikan input tentang arah strategis organisasi. 

Berdasarkan hasil analisis, dapat teridentifikasi beberapa kekuatan dan 

kelemahan Sekretariat Jenderal MPR RI, sebagai berikut: 

a. Kekuatan 

1. Kejelasan status, kedudukan, serta Tupoksi Sekretariat Jendral MPR 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, 

DPR, DPD, dan DPRD dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor: 1/MPR/2014 tentang Peraturan Tata 

Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 

Sekretariat Jenderal MPR RI mengemban amanah untuk 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelayanan teknis 

administratif dan keahlian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia. Karenanya, kejelasan peraturan merupakan status 

dan kedudukan dalam memperkuat Sekretariat Jenderal MPR RI yang 

dituntut untuk profesional dalam memberikan dukungan layanan 

teknis administratif dan keahlian kepada Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia atau menjadi dukungan layanan pionir (role 

model) bagi legislator dan membuktikan diri sebagai organisasi 

pemerintah yang berkinerja tinggi sesuai dengan Keputusan Presiden 

Nomor 49 Tahun 1999 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 

2. Memiliki dan prasarana yang modern (modernisasi) guna 

mendukung tugas dan fungsi. Contoh: e-office 

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas dari kesekretariatan peranan 

Sarana dan Prasarana memiliki kekuatan dalam melaksanakan tugas-

tugas tersebut, sarana dan prasarana menjadi sebuah kebutuhan 

yang besar. Aspek-aspek peningkatan kualitas sarana dan prasarana 
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adalah menyangkut modernisasi sarana dan prasarana yang ada, 

serta pembangunan sarana dan prasarana baru yang dibutuhkan. 

Modernisasi yang dimaksud salah satunya merupakan pemanfaatan 

teknologi dalam penyelenggaraan operasional kantor (e-office). 

3. Komitmen pimpinan yang tinggi dalam pelaksanaan wewenang 

dan tugas Setjen MPR RI 

Komitmen Pimpinan memiliki daya penguat keberhasilan suatu 

organisasi dalam melaksanakan program dan roda kegiatan, karena 

dengan komitmen tersebut memiliki arah yang jelas apa yang harus 

dilakukan dalam melaksanakan dari suatu organisasi. Demikian 

halnya dengan lembaga Sekretariat Jenderal MPR yang memiliki 

tugas pokok jelas dalam peraturan perundangan sehingga komitmen 

pimpinan yang dimiliki sekarang ini merupakan penguat dalam 

melaksanakan fungsi dan sangat berperan dalam melaksanakan 

tugas-tugas dari Kesekretariatan. 

b. Kelemahan 

1. Kualitas manajemen Reformasi Birokrasi masih perlu ditingkatkan 

(penyempuraan roadmap dan rencana aksi reformasi birokrasi, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara 

berkala, serta pemberdayaan agen perubahan dalam merubah 

mind set dan culture set pegawai.) 

Terkait kualitas manajemen Reformasi Birokrasi, terdapat beberapa 

isu strategis yaitu penyempurnaan roadmap dan rencana aksi, 

pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi berkala, serta 

pemberdayaan agen perubahan dalam manajemen perubahan. 

Pertama, penyempurnaan roadmap dan rencana aksi Reformasi 

Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI yang belum terdokumentasi 

dengan baik dan perlu diselaraskan dengan roadmap Reformasi 

Birokrasi Nasional 2015-2019. Kedua yaitu penyempurnaan rencana 

aksi guna mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Ketiga, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi berkala 
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belum dilakukan dengan konsisten, karena saat ini tidak ada unit 

kerja yang eksplisit bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI. Terakhir yaitu 

belum optimalnya pemberdayaan agen perubahan dalam merubah 

mind set dan culture set pegawai. Walaupun secara tugas sudah 

memiliki penanggung jawab, namun belum optimal dalam 

melakukan pekerjaan. 

2. Penguatan peraturan perundang-undangan masih perlu 

dioptimalkan sehingga dapat mencegah terjadinya tumpang tindih. 

Sekretariat Jenderal MPR RI menyadari bahwa pentingnya 

penguatan regulasi yang tumpang tindih untuk menekan budaya 

kerja negatif yang memanfaatkan celah regulasi. Penataan 

Perundang-Undangan juga merupakan salah satu agenda prioritas 

Reformasi Birokrasi Nasional. Harmonisasi merupakan salah satu 

poin penting didalamnya. Saat ini Sekretariat Jenderal MPR RI dirasa 

kurang optimal dalam melakukan harmonisasi maupun deregulasi 

peraturan yang dianggap menghambat pelayanan. 

3. Restrukturisasi maupun evaluasi organisasi belum dilakukan secara 

komprehensif dengan mengacu pada prinsip structure follow 

strategy menuju organization right sizing.  

Restrukturisasi merupakan salah satu area perubahan Reformasi 

Birokrasi 2015-2019 yaitu kelembagaan. Sekretariat Jenderal MPR RI 

belum melalukan evaluasi organisasi secara menyeluruh. Struktur 

saat ini belum mengikuti perubahan arah strategis Sekretariat 

Jenderal MPR RI. Menurut Sekretaris Jenderal MPR RI, struktur 

organisasi Sekretariat Jenderal MPR RI masih terlalu gemuk dan 

belum dapat mengakomodir kebutuhan strategis kedepan. Struktur 

yang terlalu gemuk dan banyak hierarki akan menyebabkan 

timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan 

pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal 

aparatur. 
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4. Pengelolaan SDM belum sepenuhnya bergeser kepada prinsip 

human capital management. 

Kondisi pengelolaan SDM saat ini belum sepenuhnya mengacu pada 

prinsip human capital management. Belum adanya pengukuran 

kinerja yang komprehensif merupakan salah satu indikasi bahwa 

pengelolaan SDM Sekretariat Jenderal MPR RI masih menggunakan 

metode konvensional. 

5. Penguatan pengawasan internal masih belum optimal dilakukan  

belum ada unit kerja independen yang berperan sebagai pengawas 

internal. 

Penguatan sistem pengawasan internal merupakan salah satu area 

perubahan Reformasi Birokrasi 2015-2019. Kondisi saat ini bahwa 

unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengawasan internal, 

terlalu kecil secara kelembagaan (setingkat Eselon III di bawah Biro 

Administrasi dan Pengawasan) serta kurang tepat secara desain. 

Dengan berada di bawah Biro Administrasi dan Pengawasan, lingkup 

kerja dari Bagian Pengawasan secara teori pengembangan 

organisasi, hanya akan melayani pengawasan internal Biro 

Administrasi dan Pengawasan. Selain itu, independensi (bebas dari 

intervensi) dari unit kerja, diragukan. 

6. Standar  kinerja belum diturunkan (cascading) hingga tingkat 

eselon III, IV dan individu (staf)  Kinerja individu belum selaras 

dengan organisasi 

Standar kinerja merupakan salah satu cara untuk mengukur kinerja 

organisasi. Kinerja organisasi merupakan akumulasi dari kinerja 

setiap unit kerja hingga individu (pekerja) itu sendiri. Saat ini standar 

kinerja yang diterapkan sebatas untuk Pejabat Tinggi Negara 

(setingkat Eselon II). Selebihnya, standar kinerja belum di cascading 

hingga level individu, sehingga apa yang dikerjakan individu untuk 

mencapai kinerja tertentu, belum tentu selaras dengan kinerja yang 

dikehendaki organisasi. 
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7. Reward and punishment belum sepenuhnya dihubungkan dengan 

kinerja. 

Reward and punishment merupakan salah satu sistem yang dapat 

mendorong terciptanya aparatur negara yang profesional. Dengan 

pemberian reward bagi aparatur yang berkinerja baik akan menjadi 

motivasi untuk terus meningkatkan kinerja. Sebaliknya pemberian 

sanksi bagi aparatur yang berkinerja buruk akan menjadi dorongan 

untuk memperbaiki kinerjanya. Saat ini sistem reward and 

punishment Sekretariat Jenderal MPR RI belum terintegrasi dengan 

pencapaian indikator kinerja. Salah satu faktor penghambat integrasi 

adalah belum dilakukannya pendelegasian (cascading) kinerja yang 

komprehensif. 

8. Layanan publik yang diberikan masih perlu ditingkatkan  budaya 

pelayanan prima, inovasi layanan hingga survei kepuasan 

Terkait layanan publik terdapat beberapa isu yaitu implementasi 

budaya layanan prima, inovasi layanan dan survei kepuasan 

pelanggan yang belum konsisten. Pertama yaitu implementasi budaya 

layanan prima yang tidak optimal karena saat ini Sekretariat Jenderal 

MPR RI belum memiliki standar layanan publik. Kedua yaitu inovasi 

layanan dimana saat ini layanan yang diberikan masih bersifat 

konvensional. Terakhir survei kepuasan pelanggan yang tidak 

konsisten. Survei kepuasan pelanggan merupakan barometer kualitas 

layanan yang diberikan Sekretariat Jenderal MPR RI. 

9. Peningkatan standar kinerja organisasi belum dilakukan secara 

optimal. 

Peningkatan standar kinerja yang dimaksud adalah penyesuaian 

sasaran dan indikator berdasarkan regulasi yang berlaku. 

Berdasarkan Permen PPN No. 5/2014 tentang Pedoman Penyusunan 

Renstra K/L dikatakan bahwa standar kinerja untuk unit kerja 

setingkat Eselon I berupa outcome/output. Hingga saat ini Setjen 

MPR dinilai belum sempurna menerapkan standar kinerja berupa 

output/outcome. 
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10. Keselarasan antar komponen perencanaan (Renstra, Renja, dan PK) 

dengan komponen anggaran (RKA/KL) belum sepenuhnya 

terwujud. 

Komponen perencanaan Sekretariat Jenderal MPR RI (Renstra, 

Renja, dan PK) dengan komponen anggaran (RKA-K/L) belum 

sepenuhnya selaras. Adanya perubahan lingkungan eksternal yang 

biasanya mempengaruhi komponen anggaran tidak diikuti oleh 

perbahan komponen perencanaan. Salah satu contohnya adalah 

pemotongan anggaran yang tidak diikuti oleh pemangkasan target 

kinerja. Sehingga ketidakselarasan antar dua komponen tersebut 

sangat sering terjadi. 

11. Keselarasan IKU antar unit kerja setingkat (horizontal alignment) di 

lingkungan Setjen belum dilakukan. 

Keselarasan IKU antar unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal 

MPR RI belum dilakukan. Hal tersebut dapat mendorong 

ketidakselarasan kinerja. Penyelearasan perlu dilakukan agar tidak 

terjadi tumpang tindih pembebanan kinerja pada unit yang berada 

dibawahnya.  

12. Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilakukan dengan 

memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

Salah satu amanat dari Reformasi Birokrasi 2015-2019 pada area 

penguatan akuntabilitas. Salah satu kegiatan prioritas nasional 

adalah pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam 

manajemen kinerja. Fungsi TIK dapat mendukung pemantauan, 

evaluasi hingga publikasi manajemen kinerja. Terkait pemantauan 

dan evaluasi, TIK dapat membantu memberikan informasi progress 

capaian kinerja. Terkait publikasi, TIK dapat menjadi media 

penyampaian informasi kinerja kepada masyarakat sebagai bentuk 

akuntabilitas. Saat ini pengelolaan akuntabilitas Sekretariat Jenderal 

MPR RI belum memanfaatkan TIK.  
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13. Functional strategy (IT masterplan, HR masterplan, dll) belum 

tersedia, sehingga turunan strategi Setjen MPR RI masih dilakukan 

secara adhoc. 

Saat ini strategi di tingkat organisasi (Sekretariat Jenderal MPR RI) 

belum diterjemahkan ke dalam tingkatan yang lebih operasional 

(strategi fungsional), contohnya rencana induk TIK maupun rencana 

induk pengelolaan SDM. Strategi fungsional merupakan upaya yang 

perlu dilakukan dalam mendukung strategi organisasi. Saat ini 

penerjemahan strategi fungsional masih dilakukan secara adhoc 

sehingga tidak fokus dan risiko ketidakselarasan antara rencana 

strategis Sekretariat Jenderal MPR RI dengan strategi fungsional, 

tinggi. 

14. Kualitas monitoring dan evaluasi masih perlu ditingkatkan, 

khususnya monitoring dan evaluasi terintegrasi. 

Peningkatan kualitas monitoring yang dimaksud adalah dan evaluasi 

yang dimaksud tidak hanya monitoring dan evaluasi terhadap 

serapan anggaran dan pelaksanaan program namun juga terhadap 

kinerja. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan untuk 

memantau agar target-target kinerja yang direncanakan tidak  

melenceng. Idealnya, monitoring dan evaluasi dilakukan secara 

terintegrasi untuk mendorong kualitas yang lebih baik dan akurat 

antara serapan anggaran dengan program yang dilaksanakan untuk 

mencapai target. 

15. Pengelolaan data dan informasi masih dilakukan secara parsial, 

sehingga top management mengalami kesulitan ketika 

membutuhkan data dan informasi dalam pengambilan keputusan. 

Sekretaris Jenderal MPR RI berpendapat bahwa sulit mendapatkan 

data atau informasi yang valid untuk mendukung pengambilan 

keputusan. Tanpa didukung data atau informasi yang valid, akan 

mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. 

Pengelolaan informasi yang parsial menjadi salah satu faktor 

pendorongnya. 
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16. TIK belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bagian dari arah 

kebijakan dan strategi Setjen MPR RI. 

Pemanfaatan TIK saat ini hanya sekedar supporting kegiatan sehari-

hari, tidak strategis. Secara implisit pada Reformasi Birokrasi, peran 

TIK dapat berperan dalam penguatan akuntabilitas kinerja 

organisasi, penataan tata laksana dan peningkatan layanan publik. 

Terkait akuntabilitas kinerja, TIK dapat dimanfaatkan untuk 

penyebaran informasi terkait pelaporan kinerja yang dihasilkan 

terhadap anggaran yang digunakan. Terkait penataan tata laksana, 

TIK merupakan salah satu pendorong terjadinya business process re-

engineering (BPR) maupun business process improvement (BPI). 

Terkait layanan publik, Sekretariat Jenderal MPR RI dapat 

menyelenggarakan layanan publik berbasis TIK yang dapat 

mempermudah, mempercepat dan meningkatkan kualitas layanan. 

17. Sebaran tenaga fungsional yang tidak merata karena kurangnya 

tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang memadai 

Tenaga fungsional dibutuhkan oleh organisasi, khususnya instansi 

pemerintah sebagai individu yang membantu dalam mengeksekusi 

tugas dan fungsi harian. Saat ini, sebaran tenaga fungsional tidak 

merata karena kekurangan secara kuantitas dan kualitas. Kebutuhan 

kualitas yang dimaksud adalah kompetensi yang memadai untuk 

melakukan pekerjaan. Kebutuhan kuantitas yang dimaksud adalah 

ketidakmerataan sebaran tenaga fungsional yang salah satunya 

disebabkan oleh ketidakseimbangan struktur organisasi. 

18. Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas rapat yang belum 

memadai 

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas rapat-rapat 

yang belum memadai untuk kebutuhan rapat fraksi, rapat badan dan 

lembaga kajian sebagai alat kelengkapan MPR perlu didukung sarana 

dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana merupakan 

faktor pendukung penting dalam rangka memperlancar aktivitas 
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rapat. Saat ini sarana dan prasarana tersebut masih dianggap belum 

memadai. 

1.3 Aspirasi Masyarakat 

a. Majalah MPR 

1. Empat pilar kebangsaan 

Terkait 4 (empat) pilar kebangsaan, terdapat beberapa aspirasi yaitu 

terkait jadwal sosialisasi baik ke masyarakat maupun ke universitas, 

lomba 4 (empat) pilar kebangsaaan, training on trainer (ToT) 4 

(empat) pilar kebangsaaan. Terkait sosialisasi 4 (empat) pilar 

diperlukan untuk memperluas wawasan kebangsaan ditengah 

kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk. Tantangan yang dihadapi 

adalah bagaimana melakukan sosialisasi yang efektif agar dapat 

diserap masyarakat. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah 

dengan metode lomba terkait 4 (empat) pilar kebangsaan. Terkait ToT 

4 (empat) pilar kebangsaan yang dilakukan oleh instansi di daerah, 

dapat membantu tugas dan wewenang MPR RI memasyarakatkan 4 

(empat) pilar kebangsaan. 

2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

Aspirasi masyarakat terkait UUD 45 lebih kepada penyediaan file 

digital UUD 45, ketersediaan UUD 45 versi bahasa inggris dan konten 

UUD 45 terkait kesehatan. Pertama, MPR sebagai pemegang mandat 

terkait UUD 45 perlu mendapat dukungan Sekretariat Jenderal MPR RI 

dalam penyebarluasan UUD 45. Namun, UUD 45 tidak dapat diunduh 

melalui website MPR. Kedua yaitu penyediaan UUD 45 versi 

internasional (dalam bahasa inggris). Ketiga jaminan kesehatan yang 

tidak tercantum dalam UUD 45, padahal kesehatan termasuk di dalam 

kesejahteraan sosial yang sangat penting. 

3. Remunerasi 

Terkait remunerasi, aspirasi masyarakat menekankan pada 

peningkatan remunerasi guru, terutama guru honorer dan 
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peningkatan remunerasi Polri. Saat ini tuntutan terhadap guru untuk 

mendidik generasi penerus bangsa tidak didukung dengan remunerasi 

yang baik. Tuntutan yang sama juga disuarakan yaitu peningkatan 

remunerasi Polri. Sebagai lembaga pengayom dan pelindung 

masyarakat, kesejahteraan anggota Polri kurang menjadi perhatian. 

4. Bahan bakar minyak (BBM) 

Terkait bahan bakar minyak (BBM) aspirasi masyarakat lebih kepada 

dampak kenaikan BBM terhadap kelangsungan hidup, terutama rakyat 

miskin. Negara diminta untuk memperhatikan rakyat miskin dalam 

mengambil kebijakan makro yang berdampang langsung kepada 

rakyat banyak.  

5. Rekrutmen PNS Sekretariat Jenderal MPR RI 

Terkain rekrutmen PNS Sekretariat Jenderal MPR RI, masyarakat 

meminta kejelasan proses rekrutmen PNS. Selain itu penggunaan TIK 

dalam proses rekrutmen PNS Sekretariat Jenderal MPR RI dirasa akan 

sangat membantu para kandidat. 

6. Permohonan modal usaha 

Sulitnya melakuan pinjaman modal usaha terutama untuk usaha kecil 

menengah. Banyaknya jaminan yang dipersyarakatkan menghambat 

dan membunuh kreativitas pengusaha kecil. 

7. Perampingan jumlah anggota DPR RI 

Masyarakat berpendapat bahwa anggota DPR RI saat ini terlalu 

banyak. Banyaknya anggota berpengaruh terhadap anggaran yang 

harus dikeluarkan pemerintah. Kedepan diharapkan perampingan 

anggota DPR RI dapat terwujud. 

 

b. Media elektronik 

1. Empat pilar kebangsaan 

Terkait 4 (empat) pilar kebangsaan, aspirasi masyarakat menekankan 

pada aspek sosialisasi. Sosialisasi dengan cara konvensional (ceramah) 

dirasa kurang efektif. MPR diminta untuk mencari cara yang lebih 

kreatif dalam melakukan sosialisasi. Dorongan untuk menggunakan 
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media sosial seperti film pendek semakin kuat. Dimaksudkan agar apa 

yang disosialisasikan dapat diterima dan bermanfaat untuk 

masyarakat. 

2. Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945 

Terkait amandemen UUD 45 masyarakat berpendapat bahwa 

dinamika politik dan dinamika kehidupan berbangsa dapat menjadi 

salah satu faktor pendorong berubahnya sistem ketatanegaraan. 

Amandemen salah satunya. Masyarakat berpendapat bahwa dalam 

melakukan amandemen, sebaiknya merujuk pada kebutuhan dan 

perkembangan sistem ketatanegaraan. 

3. Melemahnya Pancasila sebagai ideologi kehidupan berbangsa 

Permasalahan disintegrasi bangsa, konflik SARA dan media yang 

kebablasan merupakan cerminan dari lunturnya ideologi Pancasila. 

Kedepan, lembaga legislatif perlu menjadi role model dalam 

implementasi demokrasi Pancasila. Salah satunya adalah dengan 

tidak melakukan voting dalam pengambilan keputusan, melainkan 

musyawarah mufakat. 

4. Publikasi kegiatan MPR RI melalui media cetak, media online, 

media elektronik termasuk media sosial 

Publikasi sebagai bentuk akuntabilitas MPR RI sebaiknya dilakuan di 

berbagai media seperti media cetak, media digital, media elektronik 

termasuk media sosial. Publikasi kegiatan MPR RI juga merupakan 

salah satu upaya branding MPR RI. Saat ini masih banyak masyarakat 

yang belum mengetahui apa wewenang, fungsi serta produk MPR RI. 

5. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 

Masyarakat berpendapat bahwa Indonesia masih memerlukan Garis-

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pernyataan kehendak 

rakyat secara menyeluruh dan terpadu. Adanya GBHN dapat menjadi 

sinkronisasi pembangunan perangkat pemerintah pusat hingga 

pemerintah daerah. Pada akhirnya GBHN akan mendorong 

terjadinya pemerataan pembangunan. 
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6. Pembangunan daerah 

Pembagunan daerah yang dimaksud adalah pembangunan 

infrastruktur yang merata termasuk pembangunan daerah 

perbatasan. Salah satu aspirasi terkait infrastruktur yaitu rusaknya 

jalan di daerah yang menghambat transportasi serta roda ekonomi. 

Terkait daerah perbatasan, pemerintah dianggap kurang 

memperhatikan daerah perbatasan. Hal tersebut sangat rawan 

terhadap kedaulatan negara karena dapat dimanfaatkan oleh negara 

lain dalam mengganggu legitimasi perbatasan. 

7. Menghentikan pembajakan karya seni, khususnya musik 

Saat ini industri musik Indonesia semakin terpuruk. 95% album 

rekaman yang beredar merupakan album bajakan. Banyak kalangan 

menyuarakan stop pembajakan, terutama kalangan pegiat seni. 

Pemerintah diminta lebih serius dalam menangani pembajakan 

karya seni, terutama dalam mendukung pertumbuhan industri 

kreatif yang menjadi tren saat ini. 
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BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 
 
 
 

2.1 Visi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Visi merupakan suatu pernyataan tentang kondisi masa depan atau cita-

cita suatu organisasi yang menjadi arah masa depan sebuah organisasi. Visi 

harus dapat menggambarkan dampak atas hasil kerja Sekretariat Jenderal MPR 

RI, baik dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MPR RI maupun 

dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi nasional melalui 

pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. 

Berdasarkan hasil analisis dan formulasi yang dilakukan, maka Visi Sekretariat 

Jenderal MPR RI tahun 2019 adalah: 

"Penggerak utama reformasi birokrasi dalam memberikan layanan internal 

kepada MPR dan alat kelengkapannya serta meningkatkan kualitas layanan 

publik MPR.” 

Visi tersebut memiliki 3 (tiga) kata kunci strategis yang akan 

dikomunikasikan keseluruh pejabat dan pegawai Setjen MPR RI. Kata kunci 

pertama adalah penggerak utama reformasi birokrasi, dimana Setjen MPR RI 

harus mampu responsif dalam memberikan layanan terintegrasi. Hal ini berarti 

bahwa Setjen MPR RI harus proaktif dan tidak reaktif dalam memberikan 

layanan tersebut. Selain itu, kata kunci pertama ini juga bermakna bahwa 

Setjen MPR RI harus mampu menjadi konsultan internal sekaligus aktor 

perubahan utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen MPR RI. Hal ini 

berarti bahwa Setjen MPR RI harus mengetahui dan dapat menerapkan serta 

mempengaruhi seluruh elemen agar bersama-sama melakukan perubahan 

sesuai semangat reformasi birokrasi Setjen MPR RI. 

Kata kunci kedua adalah layanan internal, dimana hal ini bermakna bahwa 

Setjen MPR RI memberikan layanan kepada seluruh pimpinan dan anggota 

MPR RI serta alat kelengkapan MPR RI. Layanan internal yang diberikan harus 
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mampu membantu pimpinan dan anggota MPR RI serta alat kelengkapannya 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanat Undang-Undang. 

Kata kunci ketiga adalah layanan publik MPR RI, dimana hal ini berarti 

bahwa Setjen MPR RI sebagai pelayan publik juga memiliki kewajiban dalam 

memberikan layanan publik yang berkualitas sesuai amanat Undang-Undang. 

Selain itu, peningkatan kualitas layanan publik juga perlu dilakukan secara 

konsisten dan berkesinambungan agar masyarakat selalu mendapatkan 

layanan terbaik dari Setjen MPR RI sesuai tugas dan fungsinya. 

 
2.2 Misi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Misi Sekretariat Jenderal MPR RI merupakan upaya strategis yang 

dilakukan dalam mewujudkan Visi Sekretariat Jenderal MPR RI. Misi harus 

dapat mencerminkan upaya-upaya strategis yang akan dilakukan organisasi. 

Misi juga merupakan paradigma dan jati diri organisasi yang dibuat untuk 

membangun kesamaan gerak dan komitmen seluruh elemen organisasi. 

Berdasarkan hasil analisis dan formulasi yang dilakukan, maka Misi Sekretariat 

Jenderal MPR RI tahun 2019 adalah:  

1. Memberikan layanan prima kepada MPR dan alat kelengkapannya dalam 

melaksanakan tugas konstitusi. 

Misi ini merupakan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kata kunci 

visi pertama, yaitu penggerak utama reformasi birokrasi serta kata kunci 

yang kedua, yaitu layanan internal. Semangat yang dituangkan dalam misi 

ini adalah Setjen MPR RI harus mampu memberikan layanan prima bagi 

pimpinan dan anggota MPR beserta alat kelengkapannya dalam 

melaksanakan tugas konstitusi. Layanan prima yang dimaksud tentunya 

merupakan layanan dengan kualitas tinggi dan memiliki standar pelayanan 

minimal yang ditingkatkan secara berkesinambungan. 

2. Melaksanakan reformasi birokrasi Setjen MPR secara konsisten dan 

berkesinambungan. 

Misi ini merupakan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kata kunci 

visi pertama, yaitu penggerak utama reformasi birokrasi serta kata kunci 
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yang ketiga, layanan publik MPR RI. Misi ini menjabarkan upaya strategis 

yang perlu dilakukan dalam memberikan layanan keluar, yaitu layanan 

publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inovasi dan 

optimalisasi layanan menjadi kunci keberhasilan implementasi misi ini. 

 

2.3 Tujuan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Tujuan strategis merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai untuk 

mewujudkan misi. Tujuan merupakan penjabaran dari visi organisasi dalam 

ruang lingkup yang lebih kecil. Tujuan menjadi salah satu dasar dalam 

formulasi arah kebijakan dan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan 

misi organisasi. Berdasarkan hasil analisis dan formulasi yang dilakukan, maka 

Tujuan Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2019 adalah: 

1. Terwujudnya layanan internal yang profesional, proaktif, serta sesuai 

dengan kebutuhan MPR. 

Layanan internal yang profesional artinya bahwa Setjen MPR RI harus 

mampu mengedepankan profesionalisme, memberikan layanan sesuai 

kebutuhan secara proporsional. Setjen MPR RI juga harus mampu 

menentukan prioritas dalam melaksanakan tugasnya, meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas kinerja sehingga kualitas layanan dapat diberikan 

sesuai atau melebihi ekspektasi dari pimpinan dan anggota MPR beserta 

alat kelengkapannya. 

Layanan internal yang proaktif artinya Setjen MPR RI tidak hanya 

memberikan layanan saat diminta, namun juga aktif dalam menggali 

kebutuhan layanan pimpinan dan anggota MPR RI beserta alat 

kelengkapannya. Sehingga beberapa layanan internal, khususnya layanan 

internal yang bersifat rutin, dapat diberikan secara otomatis tanpa 

diminta. Walaupun, tidak menutup kemungkinan beberapa layanan 

lainnya dapat dipenuhi setelah adanya permintaan. Respon yang cepat 

terhadap permintaan maupun kebutuhan layanan sangat penting dalam 

mewujudkan layanan internal yang proaktif. 
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Layanan internal yang sesuai kebutuhan MPR RI artinya bahwa Setjen MPR 

RI mampu melakukan analisis terhadap semua permintaan dan 

menentukan mana yang menjadi kebutuhan serta diprioritaskan.  Kajian 

internal terhadap layanan yang diberikan sangat penting dalam 

menentukan pola permintaan maupun kebutuhan layanan Setjen MPR RI.  

2. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, serta akuntabel dengan 

layanan publik berkualitas. 

Birokrasi yang efektif dan efisien merupakan birokrasi yang tidak berbelit-

belit, proses bisnis dilaksanakan secara optimal serta terencana dengan 

baik. Efektifitas dan efisiensi birokrasi dapat dilihat berdasarkan persepsi 

penerima layanan melalui survey internal atau dapat dilihat dari 

optimalisasi ketatalaksanaan yang dilakukan Setjen MPR RI. 

Birokrasi yang akuntabel adalah birokrasi yang mampu dalam melakukan 

perencanaan dengan baik, menggunakan ukuran kinerja yang valid dan 

handal, mengukur capaian kinerja dengan metode yang valid, melakukan 

evaluasi atas pengelolaan kinerja yang dilakukan, serta melakukan 

menyusun laporan akuntabilitas kinerja secara transparan dan berkualitas. 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini 

harus dilaksanakan secara komprehensif oleh seluruh Satuan Kerja (Satker) 

di lingkungan Setjen MPR RI.  

Selain itu, layanan publik berkualitas juga perlu diberikan kepada 

masyarakat sesuai tugas dan fungsi Setjen MPR RI. Keterbukaan dalam 

memberikan informasi publik serta penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) untuk setiap layanan publik yang diberikan sangat penting guna 

mewujudkan sasaran reformasi birokrasi Setjen MPR RI. 

 

2.4 Sasaran Strategis 

Strategi organisasi yang baik bukan hanya terletak pada kalimat strategi 

yang memenuhi prinsip Big Hairy Audacious Goals (BHAG) saja, namun lebih 

kepada penerjemahan bahasa strategi menjadi bahasa operasional sehingga 

dapat dilaksanakan dengan baik dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan 
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Setjen MPR RI. Penerjemahan strategi ini dilakukan melalui pemetaan strategi 

kedalam Sasaran Strategis (SS) yang saling terhubung satu sama lain, dimana 

masing-masing sasaran strategis akan memiliki indikator kinerja yang 

memenuhi kaidah SMART, yaitu Specific, Measurable, Achievable, Realistic dan 

Time-bound (SMART). Hal ini dilakukan agar ukuran keberhasilan setiap 

sasaran strategis dapat diukur sehingga capaiannya dapat diketahui secara 

pasti. Berdasarkan hasil analisis dan formulasi yang telah dilakukan, maka peta 

strategi dan Sasaran Program (SP) Setjen MPR RI ditunjukkan pada Gambar 1.6. 

 
Gambar 1. 6 Peta strategi Setjen MPR 

Peta strategi diatas menunjukkan bagaimana hubungan sebab akibat 

dibangun antar Sasaran Program (SP). SP1, SP2 dan SP3 merupakan output dan 

outcome yang harus dicapai Setjen MPR RI dalam mewujudkan Visi, Misi dan 

Tujuan Setjen MPR RI. SP4 hingga SP10 merupakan proses yang harus 

dilakukan organisasi dalam mencapai outcome dan outcome tersebut, dimana 

jika SP4, SP5 dan SP6 tercapai, maka SP1 akan tercapai. Selain itu, SP2 akan 

terwujud jika SP9 dan SP10 tercapai, sedangkan SP3 akan tercapai jika SP7, 

SP8, SP9, SP10 dan SP11 tercapai. Sasaran strategis paling bawah atau SP12 
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merupakan aset strategis yang harus dimiliki Setjen MPR RI agar dapat 

melaksanakan proses dalam menghasilkan output dan outcome. Fondasi atau 

aset strategis yang harus ada agar seluruh proses dapat dilakukan adalah 

pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap yang telah 

ditentukan. 12 sasaran program Setjen MPR RI yang ingin dicapai hingga tahun 

2019 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1. SP1. Meningkatnya kepuasan MPR dan alat kelengkapannya terhadap 

layanan internal Setjen MPR. 

2. SP2. Terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan birokrasi Setjen MPR. 

3. SP3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik MPR. 

4. SP4. Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan Setjen MPR. 

5. SP5. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sidang MPR. 

6. SP6. Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian sistem ketatanegaraan. 

7. SP7. Terselengga-ranya dukungan pelaksanaan sosialisasi konstitusi secara 

efektif dan efisien. 

8. SP8. Terselengga-ranya pengelolaan aspirasi masyarakat secara 

komprehensif. 

9. SP9. Optimalisasi implementasi e-Gov Setjen MPR 

10. SP10. Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Setjen MPR 

11. SP11. Meningkatnya kualitas layanan publik Setjen MPR 

12. SP12. Meningkatnya pelaksanaan roadmap RB di lingkungan Setjen MPR RI 

berbasis TIK 

 

Setiap sasaran program memiliki Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) 

yang merupakan ukuran kinerja definitif dan tolok ukur keberhasilan 

pencapaian sasaran program. IKSP Setjen MPR RI untuk setiap sasaran program 

dapat dijabarkan pada Tabel 2.1 hingga Tabel 2.4. 
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Tabel 2. 1 Standar kinerja Setjen MPR (customer perspective) 

Tabel 2. 2 Standar kinerja Setjen MPR (internal process perspective -1) 
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Tabel 2. 3 Standar kinerja Setjen MPR (internal process perspective -2) 

Tabel 2. 4 Standar kinerja Setjen MPR (learn & growth perspective)
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BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI 
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

 

 

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi MPR 

Berdasarkan Renstra MPR RI tahun 2015-2019, terdapat 2 (dua) kelompok arah 

kebijakan MPR RI tahun 2015-2019, yaitu: 

1. Arah kebijakan dalam rangka mendorong pencapaian visi MPR menjadi 

rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat 

adalah: 

a. Memperkuat kedudukan MPR sebagai lembaga negara pembentuk 

konstitusi (the making of the constitution) dan pengawal kepentingan 

rakyat (the guardian of public interest).  

b. Memperkuat peran strategis MPR dalam melaksanakan wewenang 

dan tugas konstitusional sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indoensia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;  

c. Memperkokoh sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan 

pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, 

serta dinamika aspirasi masyarakat dan daerah, perkembangan 

demokrasi dan ketatanegaraan;  

d. Memperkokoh pelembagaan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila, 

UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dan ketetapan 

MPRS/MPR kepada berbagai elemen masyarakat, bangsa dan negara 

di seluruh wilayah tanah air; 

2. Arah kebijakan umum MPR dalam rangka mewujudkan visi dan misi 

MPR, dirumuskan sebagai berikut: 

a. Melaksanakan wewenang dan tugas MPR secara konstitusional, 

demokratis, transparan dan akuntabel, serta mengedepankan prinsip 

permusyawaratan perwakilan. 

b. Melaksanakan internalisasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
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dan Bhinneka Tunggal Ika secara sistematis, terstruktur (melembaga) 

dan fungsional kepada berbagai elemen masyarakat, bangsa dan 

negara di seluruh wilayah tanah air. 

c. Melaksanakan kajian sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, 

dan pelaksanaannya secara komprehensif dan partisipatif sesuai 

dengan dinamika aspirasi masyarakat dan daerah, perkembangan 

demokrasi, politik dan ketatanegaraan. 

d. Melakukan konsultasi publik, penyerapan aspirasi masyarakat dan 

daerah secara intensif, serta mngefektifkan kerjasama/kemitraan 

dengan lembaga negara/perguruan tinggi/lembaga kajian, serta dialog 

dengan tokoh nasional dan daerah. 

e. Melaksanakan internalisasi nilai-nilai kegotong royongan, persatuan 

dan kesatuan bangsa utamanya dengan masyarakat 

perbatasan/pulau- pulau terdepan, daerah-daerah rawan konflik, 

serta pertemuan dengan forum lintas agama dan budaya di tingkat 

nasional maupun daerah. 

f. Melaksanakan internalisasi tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan 

Bernegara kepada penyelenggara negara dan masyarakat, konsultasi 

publik dengan pimpinan lembaga-lembaga negara, dialog dengan 

tokoh nasional/daerah, organisasi sosial politik dan keagamaan, adat 

dan budaya dalam rangka pelaksanaannya. 

g. Memberikan kemudahan akses memperoleh informasi dan 

menyampaikan aspirasi masyarakat dan daerah terkait perkembangan 

kinerja lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan wewenang dan 

tugas konstitusionalnya. 

h. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Presiden dan 

pimpinan lembaga negara lainnya dalam rangka internalisasi dan 

pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan 

Bhinneka Tunggal Ika, isu- isu aktual dan strategis kenegaraan dan 

kebangsaan, serta membangun sinergitas pola hubungan antar 

lembaga negara dalam melaksanakan checks and balances. 
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i. Berperan secara aktif dalam rangka pelaksanaan politik bebas aktif 

dan penguatan jalinan kerjasama antar negara melalui dialog dengan 

perwakilan diplomatik, lembaga internasional guna menjembatani 

berbagai isu global dan faham radikal-fundamentalisme yang dapat 

mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI, ideologi Pancasila dan 

karakter kebhinekaan bangsa Indonesia. 

Sedangkan strategi yang diterapkan dalam mewujudkan Visi MPR RI sesuai 

arah kebijakan MPR RI adalah: 

1. Strategi untuk melaksanakan wewenang dan tugas MPR secara 

konstitusional, demokratis, transparan dan akuntabel, serta 

mengedepankan prinsip permusyawaratan perwakilan, yaitu: 

a. Penyelenggaraan sidang paripurna MPR dalam rangka pelantikan 

anggota dan Pimpinan MPR Masa Jabatan 2014-2019; 

b. Penyelenggaraan sidang paripurna MPR pembentukan Fraksi dan 

Kelompok DPD; 

c. Penyelenggaraan sidang paripurna MPR dalam rangka pelantikan 

Presiden dan/Wakil Presiden terpilih Masa Jabatan 2014-2019; 

d. Penyelenggaraan Sidang paripurna MPR dalam rangka pengubahan 

dan penetapan UUD NRI Tahun 1945, 

e. Penyelenggaraan sidang paripurna MPR dalam rangka peninjauan 

materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR. 

f. Penyelenggaraan sidang paripurna MPR dalam rangka memutuskan 

usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden 

dalam masa jabatannya, 

g. Penyelenggaraan sidang paripurna MPR dalam rangka melantik Wakil 

Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, 

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa 

jabatannya; 

h. Penyelenggaraan sidang paripurna MPR dalam rangka memilih Wakil 

Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam 

masa jabatannya; 
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i. Penyelenggaraan sidang paripurna MPR dalam rangka memilih 

Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, 

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa 

jabatannya secara bersamaan; 

j. Penyelenggaraan sidang tahunan MPR dalam rangka mendengarkan 

laporan kinerja lembaga-lembaga negara kepada publik; 

k. Penyelenggaraan sidang paripurna MPR akhir masa jabatan 

dalamrangka laporan kinerja pimpinan MPR dalam melaksanakan 

wewenang dan tugasnya; 

2. Strategi untuk melaksanakan internalisasi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 

Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika secara sistematis, 

terstruktur (melembaga) dan fungsional kepada berbagai elemen 

masyarakat, bangsa dan negara di seluruh wilayah tanah air, yaitu: 

a. Peningkatan pemahaman penyelenggara negara dan masyarakat 

tentang nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka 

Tunggal Ika. 

b. Peningkatan efektifitas pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 

Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada berbagai elemen 

masyarakat melalui pengayaan metoda, penyempurnaan materi dan 

segmentasi kelompok sasaran pemasyarakatan; 

c. Peningkatan kapasitas publikasi pemasyarakatan Pancasila, UUD NRI 

Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika peran teknologi 

informasi, media cetak dan elektronik, serta jejaring sosial. 

d. Peningkatan jumlah kelompok sasaran pemasyarakatan Pancasila, 

UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di daerah dan 

desa melalui budaya dan kearifan lokal. 

e. Penyusunan grand design pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, UUD 

NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada seluruh 

elemen masyarakat secara fungsional, terstruktur, dan sistematis. 

3. Strategi untuk melaksanakan kajian sistem ketatanegaraan, UUD NRI 

Tahun 1945, dan pelaksanaannya secara komprehensif dan partisipatif 
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sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat dan daerah, perkembangan 

demokrasi, politik dan ketetanegaraan, yaitu: 

a. Penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UUD 

NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan serta 

pengembangan konvensi ketatanegaraan; 

b. Reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN 

sebagai pokok-pokok haluan penyelenggaraan negara; 

c. Penguatan status hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam sistem hukum 

Indonesia sebagai pelaksanaan prinsip negara hukum; 

d. Penguatan kelembagaan MPR melalui pembentukan Undang-undang 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indoensia sesuai 

amanat UUD NRI Tahun 1945. 

e. Penetapan rekomendasi hasil kajian/evaluasi terhadap peraturan 

perundang-undangan yang pembentukannya sebagai amanat UUD 

NRI Tahun 1945; 

f. Penetapan rekomendasi hasil kajian MPR tentang dinamika aspirasi 

masyarakat dan daerah, serta lembaga negara terkait implementasi 

UUD NRI Tahun 1945; 

g. Penegakan supremasi konstitusi melalui penyampaian penjelasan oleh 

MPR terkait dengan tafsir/kaidah konstitusional dalam perkara uji 

materi Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam sidang 

Mahkamah Konatitusi; 

h. Pembentukan lembaga pengkajian sebagai pendukung keahlian MPR 

dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sesuai amanat UUD NRI 

Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; 

i. Penetapan landasan hukum tentang kedudukan Pancasila sebagai 

dasar dan ideologi negara dalam sistem peraturan perundang-

undangan. 

4. Strategi melakukan konsultasi publik, penyerapan aspirasi masyarakat 

dan daerah secara intensif, serta mengefektifkan kerjasama/kemitraan 

dengan lembaga negara/perguruan tinggi/lembaga kajian dan dialog 

dengan berbagai tokoh nasional dan daerah meliputi: 
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a. Pelaksanaan konsultasi publik/dengar pendapat dengan 

masyarakat,daerah dan lembaga negara dalam rangka penyerapan 

aspirasi masyarakat tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dan 

UUD NRI Tahun 1945. 

b. Pelaksanaan kerjasama/kemitraan dengan lembaga-lembaga negara, 

perguruan tinggi/lembaga kajian, dan kelompok masyarakat strategis 

lainnya dalam rangka evaluasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan 

UUD NRI Tahun 1945; 

c. Pelaksanaan diskusi/dialog kebangsaan dengan tokoh 

nasional/daerah, organisasi sosial politik dan keagamaan, adat dan 

budaya terkait dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 

Tahun 1945;

5. Strategi untuk melaksanakan internalisasi nilai-nilai kegotongroyongan, 

persatuan dan kesatuan bangsa, utamanya dengan masyarakat 

perbatasan/pulau-pulau terdepan, daerah-daerah rawan konflik, serta 

pertemuan dengan forum lintas agama dan budaya di tingkat nasional 

maupun daerah, yaitu: 

a. Pelaksanaan konsultasi publik/dengar pendapat dengan masyarakat 

perbatasan/pulau-pulau terdepan Indonesia tentang nilai-nilai 

kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka 

memperkokoh NKRI. 

b. Pelaksanaan konsultasi publik/ dengar pendapat dengan masyarakat 

dan di daerah-daerah rawan konflik baik vertikal maupun horisontal 

atas dasar perbedaan suku, agama dan budaya tentang nilai-nilai 

kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka 

memperkokoh NKRI. 

c. Pelaksanaan diskusi dalam forum kenegaraan, kebangsaan, dan 

keagamaan dalam peringatan hari besar nasional di tingkat nasional 

maupun daerah. 

6. Strategi untuk melaksanakan internalisasi dan pelaksanaan tentang Etika 

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara kepada penyelenggara negara dan 

masyarakat, konsultasi publik dengan pimpinan lembagalembaga 
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negara, dialog dengan tokoh nasional/daerah, organisasi sosial politik 

dan keagamaan, adat dan budaya dalam rangka pelaksanaannya, yaitu: 

a. Pelaksanaan internalisasi Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 

kepada penyelenggara negara dan masyarakat. 

b. Pelaksanaan konsultasi publik dengan pimpinan lembaga-lembaga 

negara dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor 

VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. 

c. Pelaksanaan diskusi/dialog dengan tokoh nasional/daerah, organisasi 

sosial politik dan keagamaan, adat dan budaya terkait dengan 

pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika 

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dan Ketetapan MPR Nomor 

VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, sebagai amanat 

Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Visi Indonesia Masa 

Depan; 

7. Strategi untuk memberikan kemudahan akses memperoleh informasi 

dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan daerah terkait 

perkembangan kinerja lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan 

wewenang dan tugas konstitusionalnya, yaitu: 

a. Peningkatan keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang 

akuntabilitas kinerja lembaga negara dalam melaksanakan wewenang 

dan tugas yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. 

b. Pemberian kemudahan akes informasi untuk meningkatkan kapasitas 

partisipasi publik dalam melakukan pengawasan/kontrol kepada 

lembaga-lembaga negara. 

c. Pembentukan Laboratorium Konstitusi sebagai sarana menjaga 

keutuhan dokumen sejarah MPR dan konstitusi Indonesia dan 

perkembangnnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

8. Strategi untuk melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Presiden 

dan pimpinan lembaga negara lainnya dalam rangka internalisasi dan 

pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan 

Bhinneka Tunggal Ika, isu-isu aktual dan strategis kenegaraan dan 
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kebangsaan, serta membangun sinergitas pola hubungan antar lembaga 

negara dalam melaksanakan checks and balances, yaitu: 

a. Peningkatan kapasitas konsultasi dengan Presiden dan 

pimpinanlembaga negara lainnya dalam rangka internalisasi nilai-nilai 

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika; 

b. Peningkatan kapasitas konsultasi/koordinasi dengan Presiden dan 

pimpinan lembaga negara lainnya dalam rangka pelaksanaan nilai-nilai 

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika; 

c. Peningkatan kapasitas konsultasi/koordinasi dengan Presiden dan 

pimpinan lembaga negara lainnya dalam rangka membangun sinergi 

pelaksanaan wewenang dan tugas serta pola hubungan antar lembaga 

negara dalam rangka checks and balances. 

9. Strategi untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah dalam rangka 

berperan secara aktif dalam upaya melaksanakan mandat politik bebas 

aktif 

a. Menjalin hubungan harmonis dan dialogis dengan perwakilan 

diplomatik, lembaga internasional untuk bertukar informasi terkait 

dengan perkembangan diplomatik antar negara. 

b. Pelaksanaan kegiatan simposium, konferensi dan/atau seminar 

internasional menggali perkembangan ideologi dan pemikiran global, 

konstitusi, dan pelaksanaan kebhinekaan dan toleransi dan 

pengelolaan wawasan kebangsaan diberbagai negara. 

Melaksanakan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 

1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika diluar negeri yang bekerjasama 

dengan perwakilan diplomatik Indonesia diluar negeri dan bermitra 

dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di berbagai negara yang 

terdapat perwakilan diplomatik. 

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Setjen MPR 

Arah kebijakan dan strategi Setjen MPR RI disusun dengan 

mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis internal maupun 

eksternal. Arah kebijakan dan strategi ini harus selaras dan mendukung arah 

dan kebijakan strategi MPR RI serta roadmap reformasi birokrasi nasional 
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tahun 2015-2019. Berdasarkan analisis dan formulasi yang telah dilakukan, 

maka arah kebijakan Setjen MPR RI tahun 2015-2019 adalah: 

1. Optimalisasi layanan kesekretariatan, persidangan dan kajian dalam 

mendukung pelaksanaan tugas MPR dan alat kelengkapannya. 

Strategi Setjen MPR RI yang diterapkan untuk arah kebijakan ini 

adalah: 

a. Memberikan layanan kesekretariatan yang responsif, berkualitas serta 

sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pimpinan dan angota MPR 

dan alat kelengkapannya. 

b. Memberikan layanan persidangan terintegrasi dan komprehensif 

secara efektif dan efisien. 

c. Meningkatkan diseminasi dan pemanfaatan hasil kajian sistem 

ketatanegaraan dan UUD RI tahun 1945 

d. Meningkatkan diseminasi informasi terkait pelaksanaan 4 (empat) 

tugas MPR RI 

e. Mengoptimalkan pengelolaan aspirasi masyarakat terkait tugas MPR 

RI. 

2. Perluasan pemanfaatan e-Government dalam mewujudkan reformasi 

birokrasi Setjen MPR RI 

Strategi Setjen MPR RI yang diterapkan untuk arah kebijakan ini 

adalah: 

a. Menyusun dan menerapkan rencana induk pemanfaatan e-

Government di lingkungan MPR RI yang selaras dengan roadmap 

reformasi birokrasi Setjen MPR RI. 

b. Menerapkan prinsip informasi satu pintu dalam mendukung tugas 

maupun pengambilan keputusan pimpinan MPR RI, alat 

kelengkapannya serta Setjen MPR RI. 

3. Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen MPR 

RI menuju birokrasi yang profesional 

Strategi Setjen MPR RI yang diterapkan untuk arah kebijakan ini 

adalah: 
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a. Menyusun dan menerapkan roadmap reformasi birokrasi Setjen MPR 

RI 

b. Mengoptimalkan manajemen reformasi birokrasi secara profesional 

dan proporsional dalam mempercepat perubahan mind set dan 

culture set. 

c. Memperkuat penataan peraturan perundang-undangan di lingkungan 

Setjen MPR RI 

d. Mengelola desain dan budaya organisasi Setjen MPR RI yang selaras 

dengan strategi Setjen MPR RI 

e. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan akuntabilitas kinerja di 

lingkungan Setjen MPR RI 

f. Memperkuat fungsi pengawasan internal di lingkungan Setjen MPR RI 

g. Menyusun dan menerapkan rencana induk pengelolaan modal 

manusia (human capital management) 

h. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan proses bisnis dan 

SOP di lingkungan Setjen MPR RI. 

i. Meningkatkan kualitas layanan publik inovatif yang mampu menjawab 

kebutuhan masyarakat 

3.2 Kerangka Regulasi 

Kerangka regulasi berisi regulasi  yang  dibutuhkan  sebagai  payung hukum 

dalam melaksanakan Renstra Setjen MPR RI. Kerangka regulasi disusun 

berdasarkan kebijakan maupun dokumen strategis Setjen MPR RI yang telah 

dikeluarkan Setjen MPR RI, diantaranya:  

 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Berikut adalah penjabaran UUD tahun 1945 yang relevan dan terkait 

dengan organisasi MPR RI: 

a. Pasal 2 (1) UUD 45, MPR terdiri atas anggota-anggota Dewan 

Perwakilan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih 

melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang- 

undang; 
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b. Pasal 3 (1) UUD 45, MPR berwenang mengubah dan 

menetapkan UUD 45; 

c. Pasal 3 (2) UUD 45, MPR melantik Presiden dan/atau Wakil 

Presiden 

2. Pasal 3 (3) UUD 45, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden 

dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1999 tentang Organisasi 

Sekretariat Jenderal Majelis Permuswaratan Rakyat Republik Indonesia 

6. Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 

1/MPR/2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia  

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi No.11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-

2019 

Setjen MPR RI sebagai lembaga tinggi negara turut 

mengimplementasikan reformasi birokrasi (RB) sebagai upaya perbaikan 

tata kelola organisasi. Pada road map RB 2015-2019 terdapat 8 (delapan) 

area perubahan yaitu (i) mental aparatur, (ii) pengawasan, (iii) 

akuntabilitas, (iv) kelembagaan, (v) tata laksana, (vi) SDM aparatur, (vii) 

peraturan perundang-undangan, (viii), pelayanan publik. 

 

 

Visi, misi, tujuan, sistem nilai serta arah kebijakan dan strategi baru yang 

disusun dalam Renstra ini tentunya membutuhkan adanya penyesuaian 

maupun penyusunan regulasi sebagai dasar hukum. Untuk itu, perlu dilakukan 

peninjauan ulang terhadap Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang 

informasi geospasial beserta turunannya. Selain itu, berdasarkan Renstra yang 
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disusun tentunya terdapat perubahan tugas dan fungsi maupun penyesuaian 

terhadap struktur organisasi BIG saat ini. Oleh karena itu perlu juga dilakukan 

peninjauan ulang terhadap Peraturan Presiden nomor 94 tahun 2011 tentang 

Badan Informasi Geospasial. 

Hingga saat ini, BIG masih melakukan policy research (policy analysis and 

policy making) dalam rangka identifikasi dan pemetaan kebutuhan peraturan 

perundang-undangan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan 

Renstra ini. Sehingga sub bab kerangka regulasi belum dapat sepenuhnya 

dilengkapi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra ini. 

 

3.3 Kerangka Kelembagaan 

3.3.1 Relevansi Struktur Lama dengan Rencana Strategis 

a. Pengelolaan data dan informasi satu pintu belum diakomodir pada 

struktur organisasi 

Data dan informasi merupakan hal penting dalam penyelenggaraan 

organisasi saat ini. Data dan informasi yang akurat membantu 

organisasi dalam berbagai hal mencakup kecepatan dan ketepatan 

pengambilan keputusan, pengelolaan kinerja yang baik, kemudahan 

komunikasi internal maupun eksternal, hingga pemberian layanan 

publik yang prima. Tidak terkecuali di lingkup Setjen MPR. Data dan 

informasi membantu pelaksanaan wewenang dan tugas. Data dan 

informasi yang akurat membantu Setjen MPR MPR dalam mendukung 

penyerapan aspirasi masyarakat, pemasyarakatan produk MPR, 

pengelolaan kinerja Setjen MPR dan pemberian layanan publik. Pada 

struktur organisasi saat ini,  pengelolaan data dan informasi di lingkup 

Setjen MPR masih dikelola secara terpisah, sehingga mendorong 

terjadinya kesulitan dalam mencari data dan informasi yang akurat dan 

mendorong terjadinya duplikasi. 

b. Pemanfaatan e-Government belum terakomodir secara komprehensif 

dalam struktur lama 
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Pemanfaatan e-Government dalam mendukung bisnis proses 

pemerintahan dan pembangunan merupakan salah satu agenda 

perubahan nasional. Namun pada struktur saat ini belum 

mengakomodir pemanfaatan e-Government  sepenuhnya. Hal tersebut 

dapat mendorong tumpang tindihnya dan tidak terintegrasinya sistem 

aplikasi, inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi, proses 

pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK. 

c. Pengelolaan kehumasan belum sepenuhnya selaras dengan struktur 

organisasi lama 

Hubungan masyarakat sebagai fungsi relasi antara Setjen MPR dengan 

Majelis, masyarakat maupun lembaga negara. Struktur organisasi saat 

ini dirasa belum optimal mengelola fungsi kehumasan. Cerminan bahwa 

banyak masyarakat yang belum memahami betul wewenang dan tugas 

majelis maupun Setjen MPR. 

d. Pengelolaan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya selaras dengan 

struktur lama 

Aspirasi masyarakat merupakan salah satu dari 4 (empat) tugas Majelis. 

Setjen MPR berkewajiban memberikan dukungan teknis dan 

administratif terkait pengelolaan aspirasi masyarakat. Kelembagaan 

yang menangani aspirasi masyarakat pada struktur saat ini belum 

optimal. Pengelolaan aspirasi masyarakat perlu dilakukan lebih 

profesional dan menyeluruh. Profesional mencakup proses 

perencanaan hingga pelaporan aspirasi masyarakat, karena saat ini 

masih terdapat aspirasi masyarakat yang hilang. Menyeluruh adalah 

penyarapan aspirasi masyarakat tidak hanya dilakukan di kota besar, 

namun ke seluruh daerah pelosok hingga perbatasan. 

e. Fungsi pengawasan belum berdiri sendiri (menjadi struktur langsung 

dibawah Setjen MPR), sehingga potensi intervensi pengawasan masih 

cukup besar 

Penguatan fungsi pengawasan merupakan salah satu area perubahan 

Reformasi Birokrasi 2015-2019. Penguatan fungsi pengawasan 

bertujuan untuk menekan tingkat penyimpangan birokrasi. Fungsi 
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pengawasan internal MPR masih terkendala ditinjau dari aspek 

kelembagaan. Keberadaan yang Fungsi pengawasan internal MPR RI 

saat ini masih terkendala terkait kelembagaan. Kelembagaan yang 

melekat dibawah Biro Administrasi dan Pengawasan dianggap kurang 

ideal karena akan mempengaruhi independensi dalam melakukan 

pekerjaan. Dengan kondisi kelembagaan saat ini, berpotensi besar 

mendorong intervensi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh 

karena itu perlu dilakukan peninjauan kembali terkait posisi dan kondisi 

kelembagaan yang menjalankan fungsi pengawasan internal.  

f. Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum tertata baik pada struktur 

lama 

Penguatan akuntabilitas merupakan salah satu area perubahan 

Reformasi Birokrasi 2015-2019. Salah satu aspek akuntabilitas yang 

menjadi perhatian adalah akuntabilitas kinerja. Pengelolaan 

akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban kinerja Setjen 

MPR RI terhadap majelis dan masyarakat. Bentuk akuntabilitas dapat 

berupa publikasi kegiatan hingga laporan pertanggung jawaban. Pada 

struktur organisasi lama, pengelolaan akuntabilitas belum tertata baik. 

Salah satu faktor penyebabnya adalah sulitnya mencari data dan 

informasi kinerja terkait kinerja.  

g. Tumpang tindih tugas dan fungsi pekerjaan pada unit kerja 

Tumpang tindih tugas dan fungsi unit kerja menggambarkan kurang 

optimalnya tata kelola organisasi. Biasnya irisan pekerjaan antar unit 

kerja tersebut mengakibatkan terjadinya duplikasi pekerjaan, atau 

dengan kata lain terdapat satu pekerjaan yang dikerjakan oleh dua unit 

berbeda. Duplikasi pekerjaan mengakibatkan bias dalam pembebanan 

kinerja, pengalokasian anggaran yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Hal tersebut 

tidak selaras prinsip birokrasi berdasarkan kinerja dimana setiap unit 

kerja hingga individu memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja 

organisasi secara keseluruhan. 

h. Kurang seimbangnya struktur organisasi dengan beban kerja 
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Struktur merupakan salah satu instrumen penting yang menentukan 

seberapa efektif dan efisien organisasi tersebut dalam menjalankan 

tugas, fungsi, dan eksekusi strategi. Struktur organisasi Setjen MPR saat 

ini belum berimbang dari sisi beban kerja. Sebagai contoh adalah Biro 

Persidangan dan Sosialisasi. Beban kerja yang diemban terkait 

sosialisasi jauh lebih berat dibanding persidangan, mengacu pada 

frekuensi penyelenggaraan keduanya. Hal tersebut mengakibatkan 

inefisiensi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Setjen MPR dari sisi 

dukungan pemasyarakatan produk MPR. 

i. Penguatan dan inovasi layanan publik belum terlihat pada struktur 

lama 

Inovasi layanan publik merupakan salah satu area perubahan Reformasi 

Birokrasi 2015-2019. Pada struktur saat ini, belum adanya unit yang 

fokus memberika layanan publik, termasuk inovasi pemberian layanan. 

Kedepan, perbaikan layanan publik dapat dilakukan dengan 

menerapkan manajemen pelayanan di satu unit khusus. Manajemen 

pelayanan diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas 

pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, 

aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para 

petugas pelayanan. 

j. Masih terdapat tugas yang belum memiliki penanggung jawab 

Perubahan rencana strategis Setjen MPR berdampak upaya-upaya yang 

perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Kebutuhan upaya tersebut 

tentunya terus berubah mengikuti perkembangan strategis organisasi. 

Namun hal tersebut tidak diikuti oleh penyesuaian struktur, tugas 

hingga SDM sebagai eksekutor. Permasalahan yang muncul saat 

perubahan rencana strategis yang tidak diikuti dengan perubahan 

desain organisasi adalah terdapat tugas yang tidak memiliki 

penanggung jawab.  

k. Terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak mengerti tugas dan 

fungsinya 
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Saat ini masih terdapat ASN yang tidak mengerti tugas dan fungsinya 

mendorong inefisiensi organisasi. Ketidakpahaman dapat disebabkan 

oleh beberapa hal yaitu ketidakjelasan pembagian tugas dan fungsi.  

l. Terdapat beberapa ASN yang tidak mengerti bagaimana mengerjakan 

tugas dan fungsinya 

Ketidakmampuan dalam mengerjakan tugas dan fungsi 

menggambarkan kompetensi ASN. Saat ini terdapat beberapa ASN yang 

tidak mengerti tugas dan fungsinya, hal tersebut menggambarkan 

bahwa adanya gap antara standar kompetensi yang disyarakatkan 

dengan kompetensi yang dimiliki. Semakin banyak ASN yang 

bermasalah dengan kompetensi, maka semakin berat beban Setjen 

MPR untuk bergerak lebih cepat dalam memberikan layanan. Oleh 

karena itu, penguatan fungsi pengembangan perlu menjadi fokus 

organisasi guna memangkas gap kompetensi. 

3.3.2 Kriteria Desain Organisasi 

Berikut adalah kriteria desain organisasi Setjen MPR yang selaras dan 

dapat mendukung strategi serta arah kebijakan Setjen MPR RI tahun 2017-

2019: 

a. Adanya unit khusus yang mengelola data dan informasi untuk 

mendukung capaian Rencana Strategis serta tugas dan fungsi 

Setjen MPR. 

1. Berdasarkan arah kebijakan dan strategi organisasi 

2. Berdasarkan hasil benchmarking terhadap struktur organisasi 

Shura Council Secretary General (Bahrain). 

3. Berdasarkan hasil benchmarking terhadap struktur organisasi 

Sekretariat Jenderal MPR RI. 

b. Penguatan fungsi pengawasan internal Setjen MPR. 

1. Berdasarkan hasil benchmarking terhadap stuktur organisasi 

National Assembly Secretariat (Korea Selatan) 
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2. Berdasarkan hasil benchmarking terhadap stuktur organisasi 

Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia) 

c. Unit kerja yang fokus dalam pelaksanaan dukungan pengkajian 

Produk MPR dan Empat Pilar Kebangsaan, pengelolaan kinerja, 

publikasi hasil kajian serta pengelolaan tenaga ahli: 

1. Berdasarkan arah kebijakan dan strategi organisasi 

2. Berdasarkan arahan Sekretaris Jenderal MPR RI 

3. Berdasarkan pasal 4 huruf (a), Undang-Undang MD3 

4. Berdasarkan pasal 5 huruf (c), Undang-Undang MD3 

5. Berdasarkan pasal 10 huruf (a), Undang-Undang MD3 

6. Berdasarkan pasal 3 huruf (j), Kepres 49/1999 

7. Berdasarkan pasal 5 huruf (a) dan huruf (c), Tata tertib MPR 

RI 

8. Berdasarkan pasal 6 huruf (c), Tata tertib MPR RI 

9. Berdasarkan pasal 16 (6), Tata tertib MPR RI 

10. Berdasarkan pasal 17 (4), Tata tertib MPR RI 

11. Berdasarkan pasal 30 (1c), Tata tertib MPR RI 

12. Berdasarkan pasal 30 (4), Tata tertib MPR RI 

13. Berdasarkan pasal 41 (3a), Tata tertib MPR RI 

14. Berdasarkan pasal 42 (3), Tata tertib MPR RI 

15. Berdasarkan pasal 42 (4), Tata tertib MPR RI 

16. Berdasarkan pasal 62 (1), Tata tertib MPR RI 

17. Berdasarkan pasal 163 (2), Tata tertib MPR RI 

18. Berdasarkan pasal 169 (3), Tata tertib MPR RI 

19. Berdasarkan pasal 104 s/d Pasal 115 tentang Perubahan UUD 

45, Tata tertib MPR RI 

20. Berdasarkan pasal 152 (1), Tata tertib MPR RI 

d. Unit kerja yang fokus dalam pelaksanaan pemasyarakatan 

1. Berdasarkan hasil benchmarking terhadap struktur organisasi 

Senate of the Philippines Secretariat (Filipina) 

2. Berdasarkan pasal 5 huruf (a), Undang-Undang MD3 

3. Berdasarkan pasal 10 huruf (a), Undang-Undang MD3 
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4. Berdasarkan pasal 21 huruf (1b), Undang-Undang MD3 

5. Berdasarkan pasal 5 huruf (c), Tata tertib MPR 

6. Berdasarkan pasal 53 (1), (3), Tata tertib MPR 

7. Berdasarkan pasal 65 (1), (2), Tata tertib MPR 

8. Berdasarkan pasal 66 (1), (2), (3), Tata tertib MPR 

9. Berdasarkan pasal 104 - 115, tentang tata cara perubahan 

UUD 45, Tata tertib MPR. 

e. Unit kerja yang fokus dalam mendukung pengelolaan aspirasi 

masyarakat dengan kelembagaan lebih kuat dan mekanisme 

pengelolaan yang baik: 

1. Berdasarkan arah kebijakan dan strategi organisasi 

2. Berdasarkan arahan strategis Sekretaris Jenderal MPR RI 

3. Berdasarkan pasal 5 huruf (d), Undang-Undang MD3 

4. Berdasarkan pasal 3 huruf (e), Kepres 49/1999 

5. Berdasarkan pasal 6 huruf (d), Tata tertib MPR 

6. Berdasarkan pasal 41 (3) huruf (c), Tata tertib MPR 

7. Berdasarkan pasal 53 (2), Tata tertib MPR 

8. Berdasarkan pasal 153 (1), Tata tertib MPR 

9. Berdasarkan pasal 153 (2), Tata tertib MPR. 

f. Unit kerja yang fokus menjalankan fungsi dukungan 

penyelenggaraan sidang persidangan/rapat dan risalah. 

1. Berdasarkan arahan strategis Sekretaris Jenderal MPR RI 

2. Berdasarkan pasal 4, huruf (b), (d), Undang-Undang MD3 

3. Berdasarkan pasal 7, Undang-Undang MD3 

4. Berdasarkan pasal 10 huruf (a), Undang-Undang MD3 

5. Berdasarkan pasal 15 (3), (5), (6), Undang-Undang MD3 

6. Berdasarkan pasal 16 huruf (b), Undang-Undang MD3 

7. Berdasarkan pasal 21 (1), (2), Undang-Undang MD3 

8. Berdasarkan pasal 22 (2a), Undang-Undang MD3 

9. Berdasarkan pasal 27, Undang-Undang MD3 

10. Berdasarkan pasal 28 (2), Undang-Undang MD3 

11. Berdasarkan pasal 33, Undang-Undang MD3 
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12. Berdasarkan pasal 37 (1), Undang-Undang MD3 

13. Berdasarkan pasal 41 (1), (3), Undang-Undang MD3 

14. Berdasarkan pasal 42 (1), Undang-Undang MD3 

15. Berdasarkan pasal 46 (1), Undang-Undang MD3 

16. Berdasarkan pasal 61 (2), Undang-Undang MD3 

17. Berdasarkan pasal 3 huruf (e), Kepres 49/1999 

18. Berdasarkan pasal 5 huruf (a), (b), (c), Tata Tertib MPR 

19. Berdasarkan pasal 9 (1), Tata Tertib MPR 

20. Berdasarkan pasal 11 (1), Tata Tertib MPR 

21. Berdasarkan pasal 19 (3), Tata Tertib MPR 

22. Berdasarkan pasal 21 (1), Tata Tertib MPR 

23. Berdasarkan pasal 38, Tata Tertib MPR 

24. Berdasarkan pasal 42 (3), Tata Tertib MPR 

25. Berdasarkan pasal 66, Tata Tertib MPR 

26. Berdasarkan pasal 68, Tata Tertib MPR 

27. Berdasarkan pasal 69, Tata Tertib MPR 

28. Berdasarkan pasal 86, Tata Tertib MPR 

29. Berdasarkan pasal 155 (1), (3) Tata Tertib MPR 

g. Unit yang menjalankan fungsi kesekretariatan pimpinan: 

1. Berdasarkan pasal 15 (1), Undang-Undang MD3 

2. Berdasarkan pasal 3 huruf (e), Kepres 49/1999 

3. Berdasarkan pasal 19 (1), Tata Tertib MPR 

4. Berdasarkan pasal 42 (1), Tata Tertib MPR 

5. Berdasarkan pasal 56 (2), Tata Tertib MPR 

6. Berdasarkan pasal 63 (2), Tata Tertib MPR 

h. Unit yang menjalankan fungsi perencanaan organisasi: 

1. Berdasarkan pasal 6 (1), (2), Undang-Undang MD3 

2. Berdasarkan pasal 16 huruf (b), Undang-Undang MD3 

3. Berdasarkan pasal 29 huruf (b), Tata Tertib MPR 

4. Berdasarkan pasal 58 (2), Tata Tertib MPR 

5. Berdasarkan pasal 157 (3), Tata Tertib MPR 

6. Berdasarkan pasal 158 (1), (2), Tata Tertib MPR 
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i. Unit kerja yang mendukung perencanaan penganggaran dan 

administrasi keuangan 

1. Berdasarkan pasal 6 (1), (2), (3), (4), Undang-Undang MD3 

2. Berdasarkan pasal 6 huruf (g), Undang-Undang MD3 

3. Berdasarkan pasal 7 (1), (2), Tata Tertib MPR 

4. Berdasarkan pasal 10 huruf (g), Undang-Undang MD3 

5. Berdasarkan pasal 16 huruf (g), Undang-Undang MD3 

6. Berdasarkan pasal 29 huruf (g), Undang-Undang MD3 

7. Berdasarkan pasal 58, Undang-Undang MD3 

8. Berdasarkan pasal 59 (1), Undang-Undang MD3 

9. Berdasarkan pasal 3 huruf (d), Kepres 49/1999 

10. Berdasarkan pasal 7 (1), (2) Tata Tertib MPR 

11. Berdasarkan pasal 14 Huruf (f), Tata Tertib MPR 

12. Berdasarkan pasal 16 (6), Tata Tertib MPR 

13. Berdasarkan pasal 17 (4), Tata Tertib MPR 

14. Berdasarkan pasal 29 Huruf (g), Tata Tertib MPR 

15. Berdasarkan pasal 30 Huruf (1b), Tata Tertib MPR 

16. Berdasarkan pasal 30 (4), Tata Tertib MPR 

17. Berdasarkan pasal 42 (4), Tata Tertib MPR 

18. Berdasarkan pasal 46, Tata Tertib MPR 

19. Berdasarkan pasal 58 (1), Tata Tertib MPR 

20. Berdasarkan pasal 157 (1), (3), Tata Tertib MPR 

21. Berdasarkan pasal 162 (1), (2), Tata Tertib MPR 

j. Unit kerja yang menjalankan fungsi protokoler 

1. Berdasarkan pasal 10 Huruf (f), Undang-Undang MD3 

2. Berdasarkan pasal 14 Huruf (f), Tata Tertib MPR 

3. Berdasarkan pasal 30 (1a), Tata Tertib MPR 

4. Berdasarkan pasal 161 (2), Tata Tertib MPR 

5. Berdasarkan pasal 162 (2), Tata Tertib MPR. 

k. Unit kerja yang menjalankan fungsi Monev dan pelaporan 

1. Berdasarkan pasal 16 Huruf (h), Undang-Undang MD3 

2. Berdasarkan pasal 22 (2), Undang-Undang MD3 
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3. Berdasarkan pasal 30 (1), Undang-Undang MD3 

4. Berdasarkan pasal 29 Huruf (h), Tata Tertib MPR 

5. Berdasarkan pasal 41 (4), Tata Tertib MPR 

6. Berdasarkan pasal 48 (3), (4) Tata Tertib MPR 

7. Berdasarkan pasal 53 (4), Tata Tertib MPR 

8. Berdasarkan pasal 58 (3), (5), Tata Tertib MPR 

9. Berdasarkan pasal 65 (4), Tata Tertib MPR 

10. Berdasarkan pasal 66 (5), Tata Tertib MPR 

11. Berdasarkan pasal 152 (1), (2), Tata Tertib MPR 

12. Berdasarkan pasal 155 (1), Tata Tertib MPR 

13. Berdasarkan pasal 53 (4), Tata Tertib MPR 

14. Berdasarkan pasal 167 (1), Tata Tertib MPR 

l. Unit kerja yang menjalankan fungsi penyediaan sarana dan 

prasarana: 

1. Berdasarkan pasal 12 (6), Undang-Undang MD3 

2. Berdasarkan pasal 13 (6), Undang-Undang MD3 

3. Berdasarkan pasal 17 (4), Undang-Undang MD3 

4. Berdasarkan pasal 16 (6), Tata Tertib MPR 

5. Berdasarkan pasal 30 (4), Tata Tertib MPR 

6. Berdasarkan pasal 42 (4), Tata Tertib MPR 

m. Unit kerja yang menjalankan fungsi Pemberitaan/Publikasi:  

1. Berdasarkan Pasal 152 (4), Tata Tertib MPR 

2. Berdasarkan pasal 88 (1), (2), Tata Tertib MPR 

n. Unit kerja yang menjalankan fungsi Persuratan dan Arsip: 

berdasarkan pasal 171, Tata Tertib MPR 

o. Peleburan Biro Humas dan Biro Hukum untuk pemberian 

bantuan substansi hukum terhadap pengaduan masyarakat: 

1. Berdasarkan arahan strategis Sekretaris Jenderal MPR 

2. Berdasarkan pasal 16 huruf (f), Undang-Undang MD3 

3. Berdasarkan pasal 41 (1), Undang-Undang MD3 

4. Berdasarkan pasal 3 huruf (c), (d) Kepres 49/1999 

5. Berdasarkan pasal 57 (1), (2), Undang-Undang MD3 
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6. Berdasarkan pasal 14 huruf (d), Tata Tertib MPR 

7. Berdasarkan pasal 159 (2), Tata Tertib MPR 

8. Berdasarkan pasal 165 huruf (b), (c) Tata Tertib MPR 

p. Adanya unit kerja yang menjalankan fungsi kesekretariatan 

fraksi, perpustakaan, administrasi keanggotaan majelis, 

administrasi kepegawaian, ketatausahaan, pengendalian 

kerumahtanggaan, perlengkapan, angkutan perjalanan, 

pemeliharaan serta pelayanan kesehatan: berdasarkan Pasal 3, 

huruf (e), (f), (g), (h), (i), Kepres 49/1999. 
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BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 
 

 

 

Manajemen kinerja merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk 

membangun kesepakatan bersama mengenai apa yang ingin dicapai, apa ukuran 

pencapaiannya, dan bagaimana mencapainya. Dalam program RB diamanatkan 

bahwa penguatan akuntabilitas kinerja ditandai dengan adanya sistem manajemen 

kinerja yang terukur. Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat yang 

digunakan sebagai panduan implementasi strategi organisasi sehingga kinerja 

organisasi dapat terukur. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis 

dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi 

dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada. Target kinerja dan kerangka pendanaan 

disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta kebijakan 

nasional yang mengatur hal tersebut. Bab ini akan menjabarkan mengenai target 

kinerja dan kerangka pendanaan yang dibutuhkan Setjen MPR dalam rangka eksekusi 

strategi. 

4.1 Target Kinerja 

Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh 

organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja Setjen 

MPR digambarkan dengan indikator kinerja sasaran program (IKSP) yang 

menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis Setjen MPR.  Terdapat 12 

IKSP yang menjadi target kinerja Setjen MPR, penjelasan setiap IKSP tersebut 

sebagai berikut: 

a. IKSP1. Indeks kepuasan MPR terhadap layanan internal Setjen MPR  

Indikator ini mengandung arti bahwa persepsi kepuasan MPR sebagai 

pengguna layanan internal Setjen MPR RI diukur dalam skala Likert 1 

sampai 5. Skala 1 merepresentasikan sangat tidak puas, 2 

merepresentasikan tidak puas, 3 merepresentasikan cukup puas, 4 

merepresentasikan puas dan 5 merepresentasikan sangat puas. Indikator 
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kepuasan MPR terhadap layanan internal Setjen MPR RI ditargetkan 

stabil dari tahun ke tahun yaitu pada skala 4. 

b. IKSP2. Nilai Reformasi Birokrasi (RB)  

Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Setjen MPR RI tahun 2017-2019 

berdasarkan asesmen dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Nilai total RB terdiri dari: 

Predikat AA untuk nilai RB: 86% - 100% 

Predikat A untuk nilai RB: 76% - 85% 

Predikat B untuk nilai RB: 66% - 75% 

Predikat CC untuk nilai RB: 51% - 65% 

Predikat C untuk nilai RB: 31% - 50% 

Predikat D untuk nilai RB: 0% - 30% 

c. IKSP3. Opini BPK atas laporan keuangan 

d. IKSP4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen MPR 

e. IKSP5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

f. IKSP6. Jumlah keluhan terhadap layanan kesekretariatan 

g. IKSP7. Jumlah keluhan MPR dan alat kelengkapannya terhadap layanan 

persidangan 

h. IKSP8. Rasio hasil kajian Setjen MPR yang dimanfaatkan terhadap total 

kajian yang dilakukan 

i. IKSP9. Rasio program RB yang sudah berbasis TIK terhadap total program 

RB yang seharusnya berbasis TIK 

j. IKSP10. Total nilai kriteria pengungkit RB 

k. IKSP11. Nilai kualitas layanan publik 

l. IKSP12. Rasio rencana aksi RB yang terlaksana terhadap total rencana 

aksi RB yang direncanakan 

Penjabaran sasaran program, indikator kinerja sasaran program (IKSP), dan 

target yang akan dicapai Setjen MPR RI pada tahun 2017-2019 dapat dilihat 

dalam Tabel 4.1 di bawah. 
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Tabel 4. 1 Sasaran Program, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Target 

<<TARGET MOHON DIISI>> 
 

Sasaran Program IKSP Sat
Target

2016 2017 2018 2019Target Realisasi
CUSTOMER PERSPECTIVE

SP1

Meningkatnya 
kepuasan MPR dan 
alat 
kelengkapannya 
terhadap layanan 
internal Setjen 
MPR

1
Indeks kepuasan 
MPR terhadap 
layanan internal 
Setjen MPR

Indeks

SP2

Terwujudnya 
efektivitas, 
efisiensi, dan 
akuntabilitas dalam 
pengelolaan 
birokrasi Setjen
MPR

2 Nilai Reformasi 
Birokrasi (RB) Nilai

3 Opini BPK atas 
laporan keuangan Opini

4
Nilai Akuntabilitas 
Kinerja Setjen 
MPR

Nilai

SP3

Meningkatnya 
kepuasan 
masyarakat 
terhadap layanan 
publik MPR

5 Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) Indeks

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

SP4
Meningkatnya 
kualitas layanan 
kesekretariatan 
Setjen MPR

6
Jumlah keluhan 
terhadap layanan 
kesekretariatan

Jumlah

SP5

Meningkatnya 
efektivitas dan 
efisiensi 
penyelenggaraan 
sidang MPR

7

Jumlah keluhan 
MPR dan alat 
kelengkapannya 
terhadap layanan 
persidangan

Jumlah

SP6
Meningkatnya 
pemanfaatan hasil 
kajian sistem 
ketatanegaraan

8

Rasio hasil kajian 
Setjen MPR yang 
dimanfaatkan 
terhadap total 
kajian yang 
dilakukan

Rasio

SP7
Optimalisasi 
implementasi e-
Gov Setjen MPR

9

Rasio program RB 
yang sudah 
berbasis TIK 
terhadap total 
program RB yang 
seharusnya 
berbasis TIK

Rasio

SP8

Meningkatnya 
pelaksanaan 8 
(delapan) area 
perubahan Setjen 
MPR

10 Total nilai kriteria 
pengungkit RB Nilai

SP9
Meningkatnya 
kualitas layanan 
publik Setjen MPR

11 Nilai kualitas 
layanan publik Nilai
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LEARN & GROWTH PERSPECTIVE

SP10

Meningkatnya 
pelaksanaan  
roadmap RB di 
lingkungan Setjen 
MPR RI berbasis 
TIK

12

Rasio rencana 
aksi RB yang 
terlaksana 
terhadap total
rencana aksi RB 
yang 
direncanakan

Rasio 100% 100% 100% 100%

 

4.2 Kerangka Pendanaan 

Pendanaan kegiatan Setjen MPR adalah melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari rupiah murni, Pinjaman dan/atau 

Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman dan/atau Hibah Dalam Negeri (PHDN), dan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kebutuhan anggaran yang tercantum 

dalam lampiran dokumen Renstra Setjen MPR tahun 2017-2019 ini merupakan 

kebutuhan optimal penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Setjen MPR yang 

disinkronkan dengan realitas kemampuan sumber daya yang tersedia. 

Demikian juga dengan capaian output yang dicantumkan merupakan target 

optimal yang mengacu ke anggaran yang dialokasikan. Dengan kata lain, target 

capaian output disesuaikan dengan realitas alokasi anggaran yang diterima 

oleh Setjen MPR. Detail kerangka pendanaan Setjen MPR RI dapat dilihat pada 

Lampiran I.  
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BAB V. PENUTUP 

 

Rencana strategis Setjen MPR RI merupakan suatu perencanaan yang meliputi 

upaya yang dilakukan dalam merubah kondisi saat ini menuju cita-cita yang ingin 

dicapai seperti pada pernyataan Visi, Misi dan Tujuan Setjen MPR RI tahun 2019. 

Rencana strategis ini merupakan suatu rencana strategis jangka menengah Setjen 

MPR RI yang terdiri dari 2 (dua) aspek penting. Aspek pertama adalah dukungan 

yang diberikan Setjen MPR RI terhadap pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi MPR RI 

beserta alat kelengkapannya. Sedangkan aspek kedua adalah pelaksanaan reformasi 

birokrasi Setjen MPR RI yang selaras dengan roadmap reformasi birokrasi nasional 

dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional secara keseluruhan. 

Renstra Setjen MPR RI ini merupakan panduan Setjen MPR RI dalam 

melaksanakan program dan kegiatan setiap tahun dalam mencapai target kinerja 

setiap tahun. Oleh karena itu Renstra ini disusun untuk memastikan koridor 

perencanaan program dan kegiatan yang dilakukan selaras dengan arah 

pengembangan Setjen MPR RI kedepan. Arah kebijakan dan strategi yang disusun 

telah mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis organisasi, baik internal 

maupun eksternal organisasi termasuk aspirasi masyarakat. Namun tidak menutup 

kemungkinan adanya perubahan lingkungan strategis yang menyebabkan perlunya 

penyesuaian arah kebijakan dan strategi Setjen MPR RI. 

Strategi yang baik adalah strategi yang diimplementasikan sesuai rencana, tidak 

hanya menjadi dokumen yang tidak digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan tahunan. Strategi tanpa eksekusi akan menjadi hanyalah suatu 

cita-cita tanpa upaya untuk mencapainya. Selain itu, Salah satu penentu 

keberhasilan pelaksanaan strategi adalah dukungan pimpinan, dimana dukungan 

penuh dan keterlibatan dari pimpinan akan sangat menentukan implementasi 

strategi yang telah direncanakan. 


