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KATA PENGANTAR 

Sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

dan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik, 

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat 

menyusun Laporan Kinerja untuk pelaksanaan anggaran 

Tahun 2016. Laporan kinerja ini merupakan perwujudan 

konkrit tingkat pencapaian kinerja dan sebagai 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun 2016. 

Laporan kinerja ini akan menjelaskan hasil yang telah dicapai dari program 

dan kegiatan yang telah direncanakan selama tahun 2016. Tingkat capaian 

sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh selama tahun 2016 berorientasi 

pada visi misi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat. Capaian 

keberhasilan kinerja tahun 2016 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan 

kinerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 

2017. 

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Jenderal 

Majelis Permusyawaratan Rakyat ini tersusun agar bermanfaat dalam 

mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik khususnya di lingkungan 

Sekretariat Jenderal MPR RI.  

  

Jakarta,     Februari 2017 

Sekretaris Jenderal, 

 

 

 

 

MA’RUF CAHYONO, S.H., M.H. 
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PERNYATAAN TELAH DIR EVIU  

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI  untuk tahun 

anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi 

informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab 

Pimpinan Sekretariat Jenderal MPR RI . 

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah 

disajikan secara akurat, andal, dan valid. 

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang 

menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang 

disajikan di dalam laporan kinerja ini. 

 
Jakarta,     Februari 2017 

Kepala Biro  

Administrasi dan Pengawasan, 

 

 

SURYANI, S.H. 
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IKHTISAR EKSEKUTIF  

Akuntabilitas kinerja untuk instansi pemerintahan merupakan suatu upaya 

yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan 

kapasitas dan kapabilitas instansi pemerintah menuju good governance and 

clean government. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme yang menekankan pentingnya akuntabilitas yang ditindaklanjuti 

melalui Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja menjadi 

tujuan utama dalam pengelolaan instansi pemerintah. Penilaian 

pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diatur 

melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (Permenpan RB) nomor 12 tahun 2015, dimana nilai Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditentukan berdasarkan berdasarkan 5 

(lima) parameter, yaitu (1) Perencanaan kinerja dengan bobot 30%, (2) 

Pengukuran kinerja dengan bobot 25%, (3) Pelaporan kinerja dengan bobot 

15%, (4) Evaluasi kinerja dengan bobot 10%, serta (5) Capaian kinerja dengan 

bobot 20%. 

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MPR merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari nilai AKIP Sekretariat Jenderal MPR-RI, dengan bobot 

penilaian 15% dari total nilai AKIP. Penyusunan laporan kinerja tidak hanya 

mempertimbangkan aspek ketersediaan laporan saja, namun juga melihat 

kualitas laporan yang disusun. Aturan penyusunan Laporan kinerja  harus 

mengacu kepada Permenpan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MPR tahun 

2016 yang disusun ini agak berbeda dengan Laporan Kinerja tahun-tahun 

sebelumnya, dimana pada Laporan Kinerja tahun 2016 proses penyusunan 
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dilakukan melalui serangkaian focus group discussion dengan seluruh pihak 

yang terlibat maupun bertanggungjawab terhadap pencapaian kinerja 

Sekretariat Jenderal MPR. Diharapkan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 

MPR tahun 2016 ini dapat memenuhi aspek kualitas dalam pelaporan kinerja, 

khususnya terhadap aspek pertanggungjawaban penggunaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara sehingga transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan Sekretariat Jenderal MPR dapat terus meningkat. 

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 

Sekretariat Jenderal MPR dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal. 

Sekretariat Jenderal MPR memiliki 7 (tujuh) unit kerja setingkat Eselon II, dan 27 

unit kerja setingkat Eselon III. Masing-masing unit kerja memiliki tugas dan 

fungsi masing-masing terkait dengan kesekretariatan, sehingga dapat 

membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan program dan 

kegiatannya. Hingga tahun 2016, Sekretariat Jenderal MPR memiliki 322 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan 

berbagai macam latar belakang pendidikan dan keahlian yang tersebar 

pada 7 (tujuh) Biro, yaitu Biro Persidangan dan Sosialisasi, Biro Sekretariat 

Pimpinan, Biro Hubungan Masyarakat, Biro Administrasi dan Pengawasan, Biro 

Keuangan, Biro Umum, dan Biro Pengkajian. 

Sekretariat Jenderal MPR menetapkan 3 (tiga) sasaran program serta 7 

(tujuh) indikator kinerja sasaran program (IKSP) pada perjanjian kinerja (PK) 

Sekretariat Jenderal MPR tahun 2015. Sasaran program yang pertama adalah 

Peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan 

wewenang MPR dan alat kelengkapannya, dimana IKSP untuk sasaran 

program ini ada 3 (tiga), yaitu (1) Jumlah hasil kajian dan analisis tentang 

konsep pusat pengkajian dan implementasi konstitusi bagi MPR dan Alat 

Kelengkapannya (rasio capaian kegiatan), (2) Jumlah kegiatan pimpinan 
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dan badan badan (rasio capaian kegiatan) serta (3) Jumlah pelaksanaan 

sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta 

Ketetapan MPR (rasio capaian kegiatan). Sasaran program kedua adalah 

Mencapai tata kelola Sekretariat Jenderal yang baik melaui Reformasi 

Birokrasi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumberdaya aparatur, 

dimana sasaran program ini memiliki 3 (tiga) IKSP yaitu (1) Tercapainya hasil 

opini BPK, (2) Predikat AKIP mencapai “B” serta (3) Nilai Reformasi Birokrasi 

(RB). Sasaran program ketiga adalah Meningkatnya kualitas sarana dan 

prasarana yang berbasis teknologi untuk mendukung tugas-tugas MPR dan 

Alat Kelengkapannya, dimana IKSP untuk sasaran program ini adalah Jumlah 

keluhan terhadap kualitas sarana dan prasarana (jumlah nota dinas). 

Secara umum, pencapaian kinerja rata-rata Sekretariat Jenderal MPR tahun 

2016 untuk seluruh sasaran program dan IKSP adalah sebesar 113,32% atau 

pencapaian kinerja sangat baik. 5 (lima) dari 7 (tujuh) IKSP berhasil mencapai 

kinerja lebih dari 100% sedangkan 2 (dua) sisanya mencapai kinerja 100%. 

Pencapaian sasaran program tidak lepas dari keberhasilan pencapaian 

sasaran kegiatan. Sesuai prinsip akuntabilitas kinerja, dimana kinerja atasan 

merupakan akumulasi dari kinerja unit kerja yang ada dibawahnya, maka 

dalam rangka mendorong pencapaian sasaran program, Setjen MPR 

merencanakan 13 kegiatan beserta dukungan anggaran pelaksanaan yang 

dilakukan pada tahun 2016. 

Hasil evaluasi IKSP Jumlah hasil kajian dan analisis tentang konsep pusat 

pengkajian dan implementasi konstitusi bagi MPR dan alat kelengkapannya 

(rasio capaian kegiatan) sangat memuaskan, dimana realisasi IKSP ini sebesar 

101,5% dari target sebesar 82% atau capaian kinerja 123,8%. Peningkatan 

kinerja pada IKSP ini dapat terwujud karena adanya peningkatan 

produktivitas dalam menghasilkan kajian terkait konstitusi bagi MPR dan alat 

kelengkapannya. Produktivitas ini tidak akan dapat terwujud tanpa adanya 

sinergitas positif antar unit kerja terkait, sehingga dengan keterbatasan SDM 
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dan anggaran yang ada, kajian yang dihasilkan dapat lebih banyak dan 

berkualitas. 

Hasil evaluasi IKSP Jumlah kegiatan pimpinan (rasio capaian kegiatan) 

memuaskan, dimana dari target yang diharapkan sebesar 100%, realisasi 

yang berhasil diraih IKSP ini sebesar 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. 

Keberhasilan pencapaian IKSP ini disebabkan oleh meningkatnya akurasi 

dalam melakukan forecasting terhadap kegiatan pimpinan dan badan-

badan, khususnya bagi kegiatan yang bersifat adhoc namun strategis. Selain 

itu, pembelajaran atas realisasi tahun lalu juga sangat menentukan 

keberhasilan pencapaian IKSP ini, khususnya dalam meningkatkan efisiensi 

dan efektifitas pencapaian kinerja dan anggaran. 

Hasil evaluasi IKSP Jumlah pelaksanaan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 

1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta Ketetapan MPR sangat 

memuaskan, dimana dari target kinerja sebesar 82% berhasil terealisasi 

sebesar 93% atau capaian kinerja sebesar 113%. Stabilnya capaian kinerja 

pada IKSP ini disebabkan oleh konsistensi yang tinggi dari pimpinan dan 

anggota MPR beserta alat kelengkapannya untuk terus meningkatkan 

pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka 

Tunggal Ika serta Ketetapan MPR. Secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar IKSP pada sasaran strategis pertama dapat tercapai 

dengan sangat memuaskan. 

Hasil evaluasi untuk IKSP Tercapainya hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) juga sangat memuaskan. Sekretariat Jenderal MPR menargetkan opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 (enam) tahun terakhir, dan selalu 

mencapai target tersebut selama 6 (enam) tahun berturut-turut. Namun, 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor memberikan rekomendasi 

perbaikan untuk mempertahankan opini WTP tersebut, yaitu :  
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1. Penatausahaan dan penertiban barang milik negara (BMN) untuk 

mendukung penyusunan rencana anggaran dan pengamanan 

administrasi BMN; 

2. Penghapusan barang milik negara untuk tertib administrasi seperti 

rekapitulasi BMN yang rusak, penilaian BMN berdasarkan harga wajar, 

dan melakukan administrasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 

secara akuntabel; dan 

3. Pelaksanaan penertiban dan penilaian BMN dengan kapitalisasi 

terhadap belanja yang berbentuk nilai ekonomis BMN, sertifikasi aset di 

lingkungan Setjen MPR, penetapan status aset dalam rangka legalitas 

kepemilikan barang, penertiban terhadap golongan rumah negara, 

pembayaran PBB dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak, dan 

tindak lanjut terhadap BMN yang berlebih, hilang, dan tidak sesuai 

dokumen sumber. 

 

Hasil evaluasi untuk IKSP Predikat AKIP mencapai “B” tercapai sesuai 

harapan, dimana Sekretariat Jenderal MPR memperoleh nilai AKIP sebesar 

60,62 atau memperoleh predikat B. Terkait capaian nilai AKIP Setjen MPR, 

Kemenpan RB menggambarkan akuntabilitas kinerja Setjen MPR sebagai 

berikut: 

1. Pada aspek perencanaan kinerja, Setjen MPR telah memiliki Renstra, 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK); 

2. Kualitas perencanaan kinerja Setjen MPR menunjukkan adanya 

peningkatan keselarasan antara dokumen perencanaan unit kerja 

dibawahnya dengan dokumen perencanaan Sekretariat cukup baik;  

3. Setjen MPR telah menggunakan lndikator Kinerja Utama sebagai ukuran 

kinerja;  

4. Setjen MPR telah mampu menyusun laporan kinerja dengan baik, yang 

memuat informasi pencapaian sasaran sebagaimana yang tertuang 
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dalam perjanjian kinerja. Analisis dalam laporan kinerja Setjen MPR 

menunjukkan adanya kualitas penyajian yang semakin meningkat. 

Berdasarkan uraian tersebut, Kemenpan RB memberikan beberapa 

rekomendasi untuk mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja: 

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, mencakup rencana jangka 

menengah dan rencana kinerja tahunan dengan cara mereviu dan 

menyempurnakan rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerjanya, 

menetapkan target kinerja yang realistis serta melakukan mapping 

dengan cermat program dan kegiatan yang mendukung tercapainya 

target kinerja tujuan sasaran tersebut; 

2. Meningkatkan keselarasan antara dokumen perencanaan dengan 

dokumen pengajuan anggaran;  

3. Menyusun rencana aksi dengan mencantumkan target secara periodik 

pada sub kegiatan/komponen yang akan dilakukan dalam rangka 

mencapai kinerja;  

4. Menggunakan rencana aksi sebagai alat monitor untuk mengarahkan 

pelaksanaan kegiatan;  

5. Mengembangkan aplikasi keuangan dan kinerja sehingga yang dapat 

mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja untuk memudahkan 

penggunaannya baik oleh manajemen maupun petugas yang 

melaksanakan;  

6. Merumuskan dan menetapkan ukuran kinerja tingkat Eselon lll dan lV 

sebagai turunan kinerja atasannya serta mengembangkan mekanisme 

pengumpulan data kinerja;  

7. Meningkatkan kualitas IKU Setjen MPR maupun Unit Kerja / Eselon I serta 

menjaga keselarasannya ;  

8. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja agar dapat menginformasikan 

capaian sasaran yang berorientasi outcome, sehingga dapat digunakan 

dalam perbaikan perencanaan untuk peningkatan kinerja;  
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9. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar dapat 

memberikan penilaian dan rekomendasi atas akuntabilitas kinerja 

masing-masing unit kerja, sehingga dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan 

perencanaan dalam bentuk langkah-langkah nyata; 

10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan 

manajemen kinerja di seluruh jajaran Setjen MPR, untuk mempercepat 

terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.  

Sedangkan untuk IKSP Nilai Reformasi Birokrasi (RB) juga tercapai sesuai 

dengan harapan, dimana dari target nilai RB sebesar 60 berhasil dicapai 

sebesar 60,07 atau tercapai 101,17%. Namun Kemenpan RB memberikan 

beberapa rekomendasi dalam meningkatkan pelaksanaan RB Setjen MPR 

tahun 2016. Rekomendasi perbaikan dalam rangka meningkatkan kapasitas 

dan akuntabilitas kinerja organisasi adalah: 

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 pikir dan budaya kerja 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. 
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4. 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. 

IKSP terakhir adalah IKSP "jumlah keluhan terhadap kualitas sarana dan 

prasarana" yang merupakan IKSP dari sasaran program "meningkatnya 

kualitas sarana dan prasarana yang berbasis teknologi untuk mendukung 

tugas-tugas MPR dan Alat Kelengkapannya". Jumlah keluhan yang diukur 

dalam IKSP ini direpresentasikan adalah jumlah nota dinas terkait dengan 

sarana dan prasarana yang terjadi berulang, dimana dari target tahun 2016 

sebesar kurang dari 50 nota dinas berhasil dicapai sebesar 9 nota dinas atau 

capaian kinerja sebesar 556%. Walaupun secara kuantitatif capaian kinerja 

untuk IKSP ini adalah 556%, namun jika dilihat dari jenis IKSP dan target maka 

capaian di bawah 50 berarti target tercapai sebesar 100%. Hal ini 

dikarenakan untuk jenis IKSP ini range targetnya adalah dari 0 hingga 49, 

dimana selama realisasi tidak lebih dari atau sama dengan 50 maka capaian 

kinerja dianggap 100%. 

Rencana tindak lanjut disusun sebagai upaya perbaikan kinerja Sekretariat 

Jenderal MPR tahun 2017 berdasarkan capaian kinerja tahun 2016. 

Rekomendasi tindak lanjut disusun baik berdasarkan focus group discussion 

yang dilakukan manajemen internal Sekretariat Jenderal MPR maupun 

berdasarkan masukan dari Kementerian/Lembaga pembina, dalam hal ini 

adalah BPK dan Kemenpan RB. Berdasarkan analisis akar permasalahan 

kinerja yang dihadapi, dihasilkan 15 rekomendasi yang harus dilakukan 
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Sekretariat Jenderal MPR dalam meningkatkan kinerja tahun 2017. 

Keseluruhan rekomendasi tersebut merupakan upaya strategis yang 

dilakukan guna memastikan terjadinya peningkatan kinerja secara 

berkesinambungan (continuous improvement), sehingga pengelolaan kinerja 

dapat berjalan secara efektif dan efisien.   
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BAB 1.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Memasuki tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJMN) Indonesia tahap ketiga tahun 2015-2019, perbaikan 

tata kelola pemerintahan terus menjadi fokus perhatian. Tata kelola 

pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (good 

governance and clean government) menjadi salah satu agenda dalam 

Reformasi Birokrasi. Dari sisi masyarakat, ekspektasi akan kualitas layanan 

publik yang diberikan kementerian dan lembaga (K/L) semakin 

meningkat,kesadaran dan perhatian akan kinerja K/L secara umum juga 

semakin tinggi. Hal ini ditambah juga dengan makin tingginya tingkat 

literasi masyarakat Indonesia terhadap penggunaan media sosial dan 

media informasi lainnya dalam menyampaikan aspirasi serta memantau 

kinerja pemerintah, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi K/L 

dalam memastikan tercapainya kinerja yang diharapkan dari masing-

masing K/L. 

Prinsip-prinsip good governance yang dijadikan acuan dalam rangka 

mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan 

efisien sesuai telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme. UU Nomor 28 tahun 1999 tersebut salah satunya 

menekankan pada pentingnya akuntabilitas, dimana setiap 

penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan 

kinerjanya secara akuntabel kepada masyarakat. Untuk 

mengakomodasi hal tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Presiden 

nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) sebagai acuan sistem pertanggungjawaban yang 

wajib dipenuhi setiap instansi pemerintah di Indonesia. SAKIP 
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menerangkan bahwa setiap instansi pemerintah harus menuangkan 

pertanggungjawaban terkait kinerja dan penggunaan anggarannya, 

khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN), ke dalam sebuah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKIP). LKIP dibuat setiap tahun dan disebarluaskan kepada masyarakat 

umum sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi publik. 

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

(Setjen MPR RI) sebagai salah satu lembaga penyelenggara negara 

juga berkewajiban menyusun LKIP Setjen MPR sebagai bentuk 

akuntabilitas terhadap target kinerja serta penggunaan anggaran 

dalam rangka mencapai sasaran program yang telah ditetapkan serta 

mendukung Majelis dalam memenuhi peran, tugas, dan fungsi MPR 

sesuai yang diamanatkan Undang-Undang. Penyusunan LKIP Setjen MPR 

dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Selain melaporkan mengenai capaian kinerja dan 

penggunaan anggaran tahun 2016, LKIP juga dilengkapi dengan 

rencana aksi perbaikan ke depan sehingga dapat membantu Setjen 

MPR RI untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (continous 

improvement). 

1.2 Organisasi, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Jenderal MPR RI 

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi rujukan terkait 

organisasi, tugas, dan fungsi MPR RI. UU Nomor 42 tahun 2014 tersebut 
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menjadi rujukan terkait organisasi, tugas, dan fungsi Setjen MPR sebagai 

unit yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MPR. Struktur 

organisasi, tugas, dan fungsi Setjen MPR lalu secara detail dituangkan 

dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia, yang salah satunya menyebutkan bahwa Setjen MPR 

merupakan aparatur pemerintah berbentuk Kesekretariatan Lembaga 

Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang 

bertanggungjawab kepada Pimpinan MPR. Dalam melaksanakan 

tugasnya, Sekretaris Jenderal MPR dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris 

Jenderal MPR. Struktur organisasi Setjen MPR dapat dilihat pada  

Gambar 1.1. 

 

Gambar 1. 1 Struktur organisasi Setjen MPR RI 
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Pada Gambar 1.1, terlihat struktur organisasi Setjen MPR yang terdiri atas 

1 (satu) unit kerja setingkat Eselon I, 7 (tujuh) unit kerja setingkat Eselon II, 

dan 27 unit kerja setingkat Eselon III. Tugas dan fungsi masing-masing unit 

kerja dalam mendukung kinerja MPR dijabarkan lebih detail pada 

subbab berikut. 

1.2.1 Sekretariat Jenderal MPR  

Sekretariat Jenderal MPR mempunyai tugas menyelenggarakan 

dukungan administratif, keahlian, dan teknis kepada majelis dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap 

seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis. Dalam 

menjalankan tugasnya Setjen MPR melaksanakan fungsi: 

1) Memenuhi segala keperluan/kegiatan majelis, alat kelengkapan 

majelis dan fraksi; 

2) Membantu pimpinan, badan pekerja/komisi/panitia ad hoc majelis 

menyempurnakan redaksi rancangan-rancangan putusan badan 

pekerja/komisi/panitia ad hoc majelis; 

3) Membantu Pimpinan Majelis menyempurnakan secara 

redaksional/teknis yuridis dari rancangan-rancangan 

ketetapan/keputusan majelis; 

4) Membantu pimpinan majelis menyiapkan rancangan anggaran 

belanja majelis untuk sidang umum/istimewa; 

5) Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan dan 

pengolahan aspirasi masyarakat, perundang-undangan dan 

pertimbangan hukum, persidangan, dan kesekretariatan fraksi; 

6) Menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat, keprotokolan, 

publikasi, perpustakaan, dan dokumentasi; 

7) Menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan majelis, 

administrasi kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan; 
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8) Menyiapkan perencanaan dan pengendalian kerumahtanggaan 

dan kesekretariatan majelis; 

9) Menyediakan perlengkapan, angkutan, perjalanan, pemeliharaan 

serta layanan kesehatan; dan 

10) Menyelenggarakan kegiatan pengkajian mengenai kemajelisan. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal 

didukung oleh unit kerja setingkat Eselon II. Unit kerja Sekretariat 

Jenderal MPR RI terdiri atas: 

1) Biro Persidangan dan Sosialisasi; 

2) Biro Sekretariat Pimpinan; 

3) Biro Hubungan Masyarakat; 

4) Biro Administrasi dan Pengawasan; 

5) Biro Keuangan; 

6) Biro Umum; dan 

7) Biro Pengkajian. 

1.2.2 Biro Persidangan dan Sosialisasi 

Biro Persidangan dan Sosialisasi mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan administrasi kegiatan sidang dan rapat serta 

penyusunan risalah sidang paripurna MPR, rapat panitia ad hoc, dan 

alat kelengkapan, badan-badan dan lembaga pengkajian, 

penyusunan rencana program dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi 

MPR badan sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan rapat dan 

administrasi kesekretariatan fraksi dan kelompok anggota, serta 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris 

Jenderal MPR. Dalam menjalankan tugasnya Biro Persidangan dan 

Sosialisasi melaksanakan fungsi: 

1) Penyusunan dan administrasi kegiatan sidang dan rapat serta 

penyusunan risalah sidang paripurna MPR, rapat panitia ad hoc, 

dan alat kelengkapan, badan-badan dan Lembaga Pengkajian; 
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2) Penyusunan rencana program dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi 

MPR dan pengelolaan kesekretariatan Badan Sosialisasi;  

3) Penyusunan kegiatan rapat dan administrasi kesekretariatan fraksi 

dan kelompok anggota; dan 

4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

Sekretaris Jenderal MPR. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Persidangan dan 

Sosialisasi didukung oleh unit kerja setingkat Eselon III. Unit kerja Biro 

Persidangan dan Sosialisasi terdiri atas: 

1) Bagian Persidangan dan Risalah; 

2) Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi; dan 

3) Bagian Sekretariat Kelompok Anggota. 

1.2.3 Biro Sekretariat Pimpinan 

Biro Sekretariat Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

rencana dan administrasi kegiatan Ketua/Wakil Ketua MPR, 

penyusunan informasi kegiatan Ketua/Wakil Ketua MPR, penyusunan 

naskah sambutan Ketua/Wakil Ketua MPR, penyusunan kegiatan rapat 

Pimpinan MPR, rapat gabungan, rapat konsultasi dan koordinasi 

pimpinan dengan Presiden dan/atau pimpinan lembaga negara 

lainnya, pelayanan keprotokolan, penyusunan acara kegiatan, 

penyusunan dokumen perjalanan dinas luar negeri, upacara 

kenegaraan, alih bahasa, pengaturan tamu dan delegasi Pimpinan 

MPR, anggota, dan Sekretariat Jenderal MPR serta pelaksanaan tugas 

kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR. Dalam 

menjalankan tugasnya Biro Sekretariat Pimpinan melaksanakan fungsi 

sebagai berikut: 

1) Penyusunan rencana dan administrasi kegiatan Ketua MPR, 

penyusunan informasi kegiatan Ketua MPR dan penyusunan naskah 

sambutan Ketua MPR; 
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2) Penyusunan rencana dan administrasi kegiatan Wakil Ketua MPR, 

penyusunan informasi kegitan Wakil Ketua MPR dan penyusunan 

naskah sambutan Wakil Ketua MPR; 

3) Penyusunan kegiatan rapat Pimpinan MPR, rapat gabungan, rapat 

konsultasi dan koordinasi pimpinan dengan Presiden dan/atau 

pimpinan lembaga negara lainnya, pelayanan keprotokolan, 

penyusunan acara kegiatan, penyusunan dokumen  perjalanan 

dinas luar negeri, upacara kenegaraan, alih bahasa, pengaturan 

tamu dan delegasi Pimpinan MPR, anggota, dan Sekretariat 

Jenderal MPR; dan  

4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

Sekretaris Jenderal MPR. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Sekretariat Pimpinan 

didukung oleh unit kerja setingkat Eselon III. Unit kerja Biro Sekretariat 

Pimpinan terdiri atas: 

1) Bagian Sekretariat Ketua; 

2) Bagian Sekretariat Wakil Ketua; 

3) Bagian Sekretariat Wakil Ketua; 

4) Bagian Sekretariat Wakil Ketua; dan 

5) Bagian Sekretariat Wakil Ketua. 

1.2.4 Biro Hubungan Masyarakat 

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 

penyebarluasan informasi dan pelayanan informasi publik, penyusunan 

kegiatan hubungan antarlembaga, pengembangan sarana jaringan, 

pengolahan data internal dan eksternal, penyajian informasi MPR dan 

pelayanan perpustakaan serta tugas kedinasan lain yang 

diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR. Dalam menjalankan 

tugasnya Biro Hubungan Masyarakat melaksanakan fungsi sebagai 

berikut: 
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1) Penyebarluasan informasi dan pelayanan informasi publik, 

penyusunan kegiatan hubungan antarlembaga dan delegasi 

masyarakat, pelayanan informasi kepada masyarakat tentang 

fungsi, tugas dan kedudukan lembaga MPR; 

2) Perencanaan kebutuhan pengembangan dan sarana jaringan, 

pengolahan data internal dan eksternal, menyajikan informasi 

secara elektronik terkait MPR dan Sekretariat Jenderal MPR; 

3) Pendokumentasian media visual  kegiatan MPR dan Sekretariat 

Jenderal MPR;  

4) Perencanaan dan pemeliharaan bahan pustaka serta pelayanan 

perpustakaan; dan 

5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala 

Biro Hubungan Masyarakat. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Hubungan Masyarakat 

didukung oleh unit kerja setingkat Eselon III. Unit kerja Biro Sekretariat 

Pimpinan terdiri atas: 

1) Bagian Pemberitaan, Hubungan Lembaga, dan Layanan Informasi; 

2) Bagian Pengelolaan Data dan Sistem Informasi; 

3) Bagian Media Visual; dan 

4) Bagian Perpustakaan. 

1.2.5 Biro Administrasi dan Pengawasan 

Biro Administrasi dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pengumpulan produk hukum dan pelayanan 

bantuan hukum, penataan struktur organisasi dan tatalaksana 

kelembagaan, penyusunan rencana program anggaran MPR dan 

Sekretariat Jenderal MPR, kesekretariatan Badan Penganggaran, 

monitoring dan evaluasi anggaran, administrasi keanggotaan dan 

manajemen kepegawaian, pelayanan kesehatan, pengelolaan 

ketatausahaan persuratan dan kearsipan, kegiatan pengawasan 
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program, kegiatan dan anggaran, serta tugas kedinasan lain yang 

diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR. Dalam menjalankan 

tugasnya Biro Administrasi dan Pengawasan melaksanakan fungsi 

sebagai berikut: 

1) Penyusunan dan pengumpulan produk hukum, pelayanan bantuan 

/advokasi hukum dan penyusunan dan penataan organisasi dan 

tatalaksana kelembagaan; 

2) Perencanaan dan perumusan program dan anggaran MPR dan 

Sekretariat Jenderal MPR dan pengelolaan kesekretariatan Badan 

Penganggaran serta monitoring evaluasi program dan anggaran; 

3) Pengelolaan administrasi keanggotaan dan manajemen  

kepegawaian dan pelayanan kesehatan;  

4) Pengelolaan ketatausahaan Sekretaris dan Wakil Sekretaris 

Jenderal MPR, pengelolaan persuratan dan kearsipan;  

5) Pengawasan kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal MPR; dan 

6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

Sekretaris Jenderal MPR. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Administrasi dan 

Pengawasan didukung oleh unit kerja setingkat Eselon III. Unit kerja Biro 

Administrasi dan Pengawasan terdiri atas: 

1) Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 

2) Bagian Keanggotaan dan Kepegawaian 

3) Bagian Tata Usaha dan Kearsipan, dan 

4) Bagian Pengawasan. 

1.2.6 Biro Keuangan 

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 

pengelolaan perbendaharaan Majelis dan Sekretariat Jenderal MPR, 

perumusan pengelolaan administrasi keuangan satuan kerja Majelis 

dan Sekretariat Jenderal MPR, serta tugas kedinasan lain yang 
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diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR. Dalam menjalankan 

tugasnya Biro Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut: 

1) Penyusunan rencana pengelolaan anggaran perbendaharan 

Majelis dan Sekretariat Jenderal MPR;  

2) Pengelolaan administrasi gaji dan tunjangan serta perjalanan dinas; 

3) Pengelolaan akuntansi, pelaporan dan verifikasi; dan 

4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

Sekretaris Jenderal MPR. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Keuangan didukung 

oleh unit kerja setingkat Eselon III. Unit kerja Biro Keuangan terdiri atas: 

1) Bagian Administrasi Gaji, Tunjangan dan Perjalanan Umum; 

2) Bagian Perbendaharaan; dan 

3) Bagian Akuntansi dan Verifikasi. 

1.2.7 Biro Umum 

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan 

pengadaan sarana kantor, pengelolaan aset kekayaan barang milik 

negara, pemeliharaan sarana kantor, perawatan gedung dan taman, 

pengelolaan akomodasi dan angkutan, serta pengamanan baik di 

dalam maupun di luar lingkungan MPR dan Sekretariat Jenderal MPR, 

serta tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal 

MPR. Dalam menjalankan tugasnya Biro Umum melaksanakan fungsi: 

1) Perencanaan kebutuhan pengadaan dan penerbitan, penyusunan 

analisa petunjuk teknis pembinaan pengadaan dan penerbitan 

serta pengelolaan administrasi pengadaan dan penerbitan;  

2) Pengelolaan aset kekayaan/barang milik negara baik di tingkat 

Majelis dan Sekretariat Jenderal MPR; 
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3) Pengelolaan urusan pemeliharaan barang perlengkapan dan 

penataan ruang kantor,  perumahan dinas, gedung, pertamanan, 

serta instalasi dan mekanik; 

4) Pengelolaan urusan akomodasi dan angkutan; 

5) Pengelolaan urusan pengamanan kantor; dan  

6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

Sekretaris Jenderal MPR. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Umum didukung oleh 

unit kerja setingkat Eselon III. Unit kerja Biro Umum terdiri atas: 

1) Bagian Layanan Pengadaan dan Penerbitan; 

2) Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); 

3) Bagian Pemeliharaan; 

4) Bagian Akomodasi dan Angkutan; dan 

5) Bagian Pengamanan. 

1.2.8 Biro Pengkajian 

Biro Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 

program Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian, penyusunan 

penyerapan aspirasi masyarakat terkait rumusan pokok-pokok 

rekomendasi MPR dan pokok-pokok pikiran haluan Negara, 

pengolahan data hasil kajian serta tugas lainnya yang diperintahkan 

oleh Sekretaris Jenderal MPR. Dalam menjalankan tugasnya Biro 

Pengkajian melaksanakan fungsi: 

1) Penyusunan rencana program Badan Pengkajian, penyusunan 

penyerapan aspirasi masyarakat terkait rumusan pokok-pokok 

rekomendasi MPR, dukungan pelaksanaan pengkajian serta 

pengolahan hasil penyerapan aspirasi masyarakat Badan 

Pengkajian; 

2) Penyusunan rencana program Lembaga Pengkajian, penyusunan 

penyerapan aspirasi masyarakat terkait pokok-pokok pikiran haluan 
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Negara, pelaksanaan dukungan pelaksanaan pengkajian serta 

pengolahan hasil penyerapan aspirasi masyarakat Lembaga 

Pengkajian; 

3) Penyusunan bahan pengkajian, pengolahan data hasil kajian; dan 

4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

Sekretaris Jenderal MPR. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Pengkajian didukung 

oleh unit kerja setingkat Eselon III. Unit kerja Biro Pengkajian terdiri atas: 

1) Bagian Sekretariat Badan Pengkajian; 

2) Bagian Sekretariat Lembaga Pengkajian; dan 

3) Bagian Pengolahan Data Kajian. 

1.3 Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal 

Peran sumber daya manusia pada organisasi sangat penting sebagai 

faktor penentu keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Setjen MPR didukung oleh 319 

orang aparatur sipil negara dengan berbagai macam latar belakang 

pendidikan dan keahlian. Saat ini komposisi aparatur pada Setjen 

MPRterdiri 2 (dua) orang pimpinan tinggi madya, 6 (enam) orang 

pimpinan tinggi pratama, 29 orang administrator, 51 orang pengawas, 

dan sebanyak 231 orang tenaga fungsional dan pelaksana (non-

struktural). Komposisi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Setjen 

MPR RI dapat terlihat pada Gambar 1.2. 
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Gambar 1. 2 Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Setjen MPR. 

 

Gambar 1.3 menunjukkan sebaran aparatur Setjen MPR RI berdasarkan 

jenjang pendidikan. 

 

Gambar 1. 3 Komposisi SDM pada Setjen MPR berdasarkan jenjang pendidikan. 
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Berdasarkan Gambar 1.3, diketahui bahwa sebanyak 141orang (44%) 

SDM Setjen MPR RI berpendidikan S1, 34 orang (11%) berpendidikan S2. 

Disamping itu, juga terdapat 44 orang (14%) berpendidikan Diploma 3, 

88 orang (28%) berpendidikan SLTA, 4 orang (2%) berpendidikan SLTP, 

dan 2 orang (1%) sisanya berpendidikan SD. 

1.4 Dukungan Anggaran 

Pagu APBN Setjen MPR RI tahun anggaran  2016 adalah senilai 

Rp. 855.830.897.000,-. Sebagian besar APBN Setjen MPR dialokasikan 

untuk pelaksanaan tugas konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya 

sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang. Rincian pagu dan 

realisasi APBN untuk masing-masing biro pada Setjen MPR tahun 

anggaran 2016 dapat dilihat Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Dukungan anggaran Setjen MPR RI tahun 2016 

Program Pagu Realisasi 

Majelis 

Pelaksanaan Tugas 

Konstitusional MPR dan Alat 

Kelengkapannya 

Rp. 733.567.502.000 Rp. 625.143.405.780 

Sekretariat Jenderal 

Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya MPR 

 Rp. 86.179.447.000  Rp. 75.159.056.607 

Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur MPR 

Rp.  36.083.948.000  Rp. 34.579.001.946 

Total Rp. 855.830.897.000 Rp. 734.881.464.333 
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BAB 2.  PERENCANAAN KINERJA 

Bab ini menjelaskan tentang perencanaan kinerja Setjen MPR yang 

diturunkan dari Perencanaan Strategis Setjen MPR yang terdiri dari visi, misi, 

tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran sebagai standar kinerja yang 

ingin dicapai. 

2.1 Rencana Strategis 

Rencana Strategis (Renstra) Setjen MPR menggambarkan apa yang 

ingin dicapai serta bagaimana Setjen MPR berproses untuk mencapai 

apa yang dicita-citakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Idealnya, 

Renstra Setjen MPR 2015-2019 perlu memperhatikan keselarasan dengan 

Renstra MPR 2015-2019 disusun sesuai regulasi yang berlaku. Terkait 

regulasi yang berlaku, proses penyusunan rencana strategis K/L merujuk 

pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 

5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana 

Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019. Berdasarkan 

regulasi tersebut, Renstra Setjen MPR harus mencakup visi, misi, tujuan, 

hingga sasaran program.  

2.1.1 Visi dan Misi Setjen MPR 

Visi merupakan gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh Setjen 

MPR pada akhir periode perencanaan. Dalam visi, tercakup beberapa 

kriteria, yaitu: 

1) Visi memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan 

kinerja dan peranan Setjen MPR; 

2) Visi memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang 

ingin diwujudkan oleh Setjen MPR; 
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3) Visi ditetapkan secara rasional, realistis, dan mudah dipahami; 

4) Visi dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat; 

5) Visi dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian; dan 

6) Visi berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin 

terjadi sehingga visi mempunyai sifat fleksibel. 

  

Visi Setjen MPR tahun 2015-2019 merangkum 6 (enam) kriteria di atas 

sebagai berikut: 

 

Dalam visi tersebut terkandung dua kata kunci visi, yaitu profesional 

dan akuntabel. “Profesional” dapat dimaknai sebagai kemampuan 

yang handal, kreatif, dan inovatif dalam melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan bidang tugasnya secara cepat, tepat, akurat, cekatan, 

dan terampil dalam memanfaatkan peralatan modern sesuai dengan 

fungsi dan kebutuhannya. Sementara “akuntabel”memiliki makna 

transparan, bersih, bertanggungjawab, efisien dalam pemanfaatan 

dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang dapat 

menciptakan aparat birokrasi yang bersih serta mampu melaksanakan 

tugas dengan disiplin, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan regulasi yang berlaku. 

Misi merupakan penjabaran bagaimana mencapai visi. Sehingga visi 

Setjen MPR 2015-2019 lalu dijabarkan menjadi upaya-upaya yang harus 

dilakukan untuk mencapai visi tersebut, yaitu dinyatakan dalam 

pernyataan misi Setjen MPR 2015-2019: 
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2.1.2 Tujuan dan sasaran Setjen MPR RI 

Tujuan merupakan penjabaran lebih detail dari misi, yang 

menggambarkan apa yang ingin dicapai Setjen MPR dalam periode 

2015-2019. Tujuan Setjen MPR tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 

1. Tercapainya kualitas dukungan di bidang layanan 

kepada MPR dan alat kelengkapan yang profesional 

2. Tercapainya kualitas dukungan teknis, administrasi dan 

keahlian sesuai arah reformasi birokrasi yang akuntabel 

3. Tercapainya kualitas dukungan sarana dan prasarana 

yang profesional 

 

Tujuan kemudian dijabarkan menjadi beberapa sasaran program 

Setjen MPR. Sasaran strategis menjelaskan mengenai apa yang ingin 

dicapai Setjen MPR RI pada akhir periode Renstra, yaitu tahun 2019. 

Berdasarkan Renstra Setjen MPR 2015-2019, Setjen MPR memiliki 3 (tiga) 

sasaran program,yaitu: 

1. Peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan 

tugas dan wewenang MPR dan alat kelengkapannya. 

2. Mencapai tata kelola Sekretariat Jenderal yang baik 

melalui reformasi birokrasi bidang kelembagaan, 

ketatalaksanaan, dan sumber daya aparatur. 
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3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang 

berbasis teknologi untuk mendukung tugas-tugas MPR 

dan alat kelengkapannya. 

Ketiga sasaran program inilah yang kemudian ditentukan ukuran 

keberhasilannya dalam bentuk indikator kinerja sasaran program (IKSP) 

serta ditentukan target capaiannya. Sasaran program, indikator kinerja 

sasaran program (IKSP), serta target ditentukan untuk tahun 2016, yang 

kemudian ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja (PK) yang harus 

dicapai dan dipertanggungjawabkan oleh Setjen MPR pada akhir 

tahun anggaran 2016. 

2.2 Penetapan Kinerja 

Untuk tahun 2016, kinerja Setjen MPR direpresentasikan oleh 3 (tiga) 

sasaran program yang akan diukur pencapaiannya melalui indikator 

kinerja sasaran program (IKSP) dan target. Penjabaran lebih rinci terkait 

kinerja Setjen MPR yang telah disepakati dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2. 1 Kinerja Setjen MPR RI tahun 2016 

No. Sasaran Program 
Indikator Kinerja Sasaran 

Program 
Satuan Target 

1 

Peningkatan 

kualitas dukungan 

terhadap 

pelaksanaan tugas 

dan wewenang 

MPR dan Alat 

Kelengkapannya 

1.1. Jumlah hasil kajian 

dan analisis tentang 

konsep pusat 

pengkajian dan 

implementasi konstitusi 

bagi MPR dan Alat 

Kelengkapannya 

(Rasio Capaian 

Kegiatan) 

% 82% 

1.2. Jumlah Kegiatan 

Pimpinan dan Badan - 

Badan 

(Rasio Capaian 

Kegiatan)  

% 82% 



 

 

19 

No. Sasaran Program 
Indikator Kinerja Sasaran 

Program 
Satuan Target 

1.3. Jumlah 

pelaksanaan sosialisasi 

Pancasila, UUD NRI 

Tahun 1945, NKRI dan 

Bhinneka Tunggal Ika 

serta Ketetapan MPR 

(Rasio Capaian 

Kegiatan) 

% 82% 

2 

Mencapai tata 

kelola Sekretariat 

Jenderal yang baik 

melalui Reformasi 

Birokrasi bidang 

kelembagaan, 

ketatalaksanaan 

dan sumber daya 

aparatur 

2.1. Tercapainya hasil 

opini BPK* 
Opini WTP 

2.2. Predikat AKIP Nilai B 

2.3. Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi 
Nilai 60 

3 

Meningkatnya 

kualitas sarana dan 

prasarana yang 

berbasis teknologi 

untuk mendukung 

tugas-tugas MPR 

dan Alat 

Kelengkapannya 

3.1. Tersedianya 

administrasi sarana dan 

prasarana yang 

memadai 

(Jumlah keluhan 

terhadap kualitas 

sarana dan prasarana) 

Jumlah 

nota 

dinas 

< 50 
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Berdasarkan Tabel 2.1, terdapat 3 (tiga) sasaran program beserta 7 

(tujuh) indikator kinerja sasaran program yang hasil pencapaiannya 

akan menggambarkan prestasi kerja di akhir periode perencanaan 

strategis Setjen MPR. Pada sasaran program pertama, yaitu 

peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan 

wewenang MPR dan alat kelengkapannya, pencapaiannya diukur 

melalui 3 (tiga) indikator kinerja sasaran program. Sasaran program 

kedua, yaitu mencapai tata kelola Sekretariat Jenderal yang baik 

melaui Reformasi Birokrasi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan 

sumberdaya aparatur, pencapaiannya diukur melalui 3 (tiga) indikator 

kinerja sasaran program. Sedangkan sasaran program terakhir, yaitu 

meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang berbasis teknologi 

untuk mendukung tugas-tugas MPR dan alat kelengkapannya, 

pencapaiannya diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran 

program. Masing-masing sasaran program tersebut akan dijabarkan 

lebih detail pada subbab berikut. 

2.2.1 Peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan 

wewenang MPR dan Alat Kelengkapannya 

Pencapaian indikator “Jumlah hasil kajian dan analisis tentang konsep 

pusat pengkajian dan implementasi konstitusi bagi MPR dan Alat 

Kelengkapannya” merepresentasikan tingkat keberhasilan Setjen MPR 

RI dalam melakukan dukungan terhadap kegiatan kajian dan analisis 

terkait isu ketatanegaraan yang berkembang. Pencapaian indikator 

“Jumlah Kegiatan Pimpinan dan Badan - Badan” merepresentasikan 

tingkat keberhasilan Setjen MPR dalam mendukung penyelenggaraan 

kegiatan pimpinan MPR beserta Badan-Badan yang ada dibawahnya, 

diantaranya berupa penyelenggaraan rapat, kunjungan kerja, dan 

kegiatan lainnya. Pencapaian indikator “Jumlah pelaksanaan 

sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal 

Ika serta Ketetapan MPR” merepresentasikan sejauh mana sosialisasi 
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terhadap empat pilar kebangsaan berhasil dilakukan. Capaian ketiga 

indikator kinerja tersebut terkait langsung dengan efektivitas 

pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan dan anggota MPR. 

2.2.2 Mencapai tata kelola Sekretariat Jenderal yang baik melalui Reformasi 

Birokrasi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya 

aparatur 

Pencapaian tata kelola Setjen MPR yang baik diukur pencapaiannya 

melalui opini BPK terhadap laporan keuangan Setjen MPR, predikat 

AKIP, serta nilai Reformasi Birokrasi (RB). Opini BPK merepresentasikan 

sejauh mana kewajaran informasi keuangan Setjen MPR RI disajikan 

kepada auditor BPK. Predikat AKIP Setjen MPR RI merepresentasikan 

sebaik apa sistem akuntabilitas kinerja telah dilakukan pada Setjen MPR 

RI. Sedangkan nilai Reformasi Birokrasi menggambarkan tingkat 

keberhasilan upaya-upaya Setjen MPR dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). Ketiga indikator kinerja 

tersebut menggambarkan bagaimana tata kelola organisasi pada 

Setjen MPR RI.   

2.2.3 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang berbasis teknologi 

untuk mendukung tugas-tugas MPR dan Alat Kelengkapannya 

Pencapaian indikator “Tersedianya administrasi sarana dan prasarana 

yang memadai (Jumlah keluhan terhadap kualitas sarana dan 

prasarana)” menggambarkan seberapa banyak keluhan mengenai 

sarana dan prasarana yang diterima Setjen MPR. Saat ini jumlah 

keluhan diukur melalui jumlah nota dinas terkait sarana dan prasarana 

yang ditujukan kepada Setjen MPR.  
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BAB 3.  AKUNTABILITAS KINERJA  

Bab ini akan menjelaskan tentang akuntabilitas kinerja Setjen MPR, yang 

merupakan hasil pengukuran capaian serta evaluasi atas standar kinerja 

Setjen MPR yang telah ditetapkan untuk tahun 2016. 

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan 

Capaian kinerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia tahun 2016 direpresentasikan dalam realisasi atas 

target setiap Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Setjen MPR. IKSP 

dan target yang digunakan untuk diukur adalah IKSP dan target yang 

tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Setjen MPR tahun 2016. Akumulasi 

capaian kinerja Setjen MPR dihitung dengan rata-rata capaian kinerja 

seluruh IKSP. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2016 

tersebut, maka digunakan metode scoring yang mengelompokkan 

capaian kinerja kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu:  

1. Skala 1: Kinerja sangat baik, untuk capaian kinerja lebih besar 

dari 100% . 

2. Skala 2: Kinerja baik, untuk capaian kinerja antara 80% sampai 

dengan 100%. 

3. Skala 3: Kinerja kurang baik, untuk capaian kinerja antara 60% 

sampai 79,99%. 

4. Skala 4: Kinerja buruk, untuk capaian kinerja kurang dari 60%. 

Secara umum, target indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 3 

(tiga) tipe target, yaitu maximize, minimize dan stabilize. Tipe target 

maximize digunakan untuk capaian target yang semakin besar 

realisasinya terhadap target maka pencapaiannya semakin positif. Tipe 

target ini umumnya digunakan pada sebagian besar IKSP. Tipe target 
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berikutnya adalah minimize, dimana pada tipe target ini semakin kecil 

realisasinya terhadap target maka pencapaiannya semakin positif. Tipe 

target ini biasanya digunakan untuk tipe indikator negatif, misalnya 

jumlah pelanggaran, jumlah kasus dan lain sebagainya. Sedangkan tipe 

target stabilize adalah tipe target yang digunakan untuk 

mempertahankan stabilitas suatu IKSP, dimana semakin stabil maka 

akan semakin positif. 

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

196/PMK.02/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan 

Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ 

Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka 

jenis Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) unit eselon I harus 

menggunakan jenis indikator outcome/output, sedangkan Indikator 

Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Eselon II harus menggunakan jenis 

indikator output. Hal ini menunjukkan kualitas IKSP yang digunakan 

sebagai indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Program, dimana 

pada Laporan Kinerja ini, semakin baik kualitas IKSP yang digunakan 

menunjukkan adanya peningkatan yang berkesinambungan dalam 

pengelolaan kinerja. 

3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2016 

Setjen MPR telah menetapkan standar kinerja yang terdiri dari sasaran 

program, indikator sasaran program, serta target yang ingin dicapai 

pada tahun 2016. Standar kinerja ini juga merupakan Perjanjian Kinerja 

(PK) Sekretaris Jenderal atas target kinerja Sekretaris Jenderal yang akan 

dicapai pada tahun 2016. Evaluasi kinerja Sekretariat Jenderal MPR tidak 

hanya membandingkan antara target dengan realisasi kinerja, namun 

secara sistematis juga melakukan analisis akar permasalahan atas 

capaian kinerja yang belum memenuhi target. Di samping itu, evaluasi 
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kinerja juga membandingkan capaian kinerja tahun 2016 dengan 

kinerja beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk 

upaya perbaikan kinerja Setjen MPR, sehingga dapat terwujud 

peningkatan kinerja secara berkesinambungan (continuous 

improvement). Capaian kinerja Setjen MPR tahun 2016 dapat dijabarkan 

pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Setjen MPR RI Tahun 2016 

No Sasaran Program 
Indikator Kinerja 

Sasaran Program 
Target Realisasi Capaian 

1 

Peningkatan 

kualitas 

dukungan 

terhadap 

pelaksanaan 

tugas dan 

wewenang MPR 

dan alat 

kelengkapannya 

Jumlah hasil kajian 

dan analisis tentang 

konsep pusat 

pengkajian dan 

implementasi 

konstitusi bagi MPR 

dan alat 

kelengkapannya  

(rasio capaian 

kegiatan) 

82% 101,5% 123,8% 

Jumlah kegiatan 

pimpinan dan Badan 

Badan 

(rasio capaian 

kegiatan) 

100% 100% 100% 

Jumlah pelaksanaan 

sosialisasi Pancasila, 

UUD NRI Tahun 1945, 

NKRI dan Bhinneka 

Tunggal Ika serta 

Ketetapan MPR  

(rasio capaian 

kegiatan) 

82% 93% 113 % 

2 

Mencapai tata 

kelola Sekretariat 

Jenderal yang 

baik melaui 

Reformasi 

Birokrasi bidang 

kelembagaan, 

Tercapainya hasil 

opini BPK 
WTP(4) WTP(4) 100 % 

Predikat LAKIP 

mencapai “B” 
B(4) B(4)* 100 % 

Nilai Reformasi 

Birokrasi (RB) 
60 60,07* 100,17 % 
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ketatalaksanaan, 

dan sumberdaya 

aparatur 

3 

Meningkatnya 

kualitas sarana 

dan prasarana 

yang berbasis 

teknologi untuk 

mendukung 

tugas-tugas MPR 

dan Alat 

Kelengkapannya 

Jumlah keluhan 

terhadap kualitas 

sarana dan 

prasarana  

(jumlah nota dinas) 

< 50 9 156,25 % 

 Pencapaian kinerja rata-rata 113,32 % 

 

Berdasarkan Tabel 3.1, terlihat bahwa Setjen MPR memiliki 3 (tiga) 

sasaran program yang pencapaiannya diukur melalui 7 (tujuh) indikator 

kinerja sasaran program. Setelah dilakukan pengukuran, total capaian 

kinerja Setjen MPR adalah 113,32% dan termasuk kategori kinerja 

“sangat baik”. Nilai ini belum sepenuhnya merepresentasikan kinerja 

keseluruhan dari Setjen MPR dikarenakan terdapat 2 (dua) IKSP yang 

capaiannya masih bersifat sementara, yaitu IKSP “Predikat LAKIP 

mencapai “B”” serta IKSP “Nilai Reformasi Birokrasi”. Hal ini dikarenakan 

hingga Laporan Kinerja ini selesai disusun, Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) belum 

mengeluarkan nilai AKIP dan nilai reformasi birokrasi Setjen MPR. 

Sehingga untuk sementara realisasi IKSP masih menggunakan hasil 

penilaian tahun 2015.  Selain itu, target untuk IKSP “tercapainya hasil 

opini BPK” dan IKSP “Predikat LAKIP mencapai “B”” berbentuk kualitatif 

sehingga perlu dikuantitatifkan agar dapat diukur capaian kinerjanya. 

Untuk IKSP “tercapainya hasil opini BPK” diukur dengan menggunakan 4 

(empat) angka dimana 1 berarti opini “Tidak Memberikan Pendapat 

(TMP)”; 2 berarti opini “Tidak wajar”; 3 berarti opini “Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP)”; serta 4 berarti opini “Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP)”. Sedangkan untuk IKSP “Nilai Reformasi Birokrasi” diukur dengan 
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menggunakan 7 (tujuh) angka dimana 1 berarti nilai D; 2berarti nilai C; 3 

berarti nilai CC; 4 berarti nilai B; 5 berarti nilai BB; 6 berarti nilai A; dan 7 

berarti nilai AA. 

Ketujuh IKSP yang menjadi ukuran keberhasilan atas 3 (tiga) sasaran 

program tersebut menunjukkan kinerja yang melebihi target, dimana 

capaian kinerja terkecil adalah IKSP “Jumlah kegiatan pimpinan dan 

Badan Badan (rasio capaian kegiatan)”, IKSP “tercapainya hasil opini 

BPK” serta IKSP “Predikat LAKIP mencapai “B”” dengan capaian kinerja 

100%. Sedangkan capaian kinerja terbesar adalah IKSP “Jumlah keluhan 

terhadap kualitas sarana dan prasarana (jumlah nota dinas)” dengan 

capaian kinerja sebesar 156,25%. Jika dibandingkan dengan rata-rata 

capaian kinerja tahun sebelumnya (2015), maka realisasi terhadap 

target IKSP mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 rata-rata 

capaian kinerja yang berhasil diraih sebesar 123,67%. Walaupun 

capaian kuantitatif mengalami penurunan, namun capaian pada tahun 

2015 dan tahun 2016 masih berada dalam kategori sangat baik 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Setjen MPR RI berhasil 

mempertahankan kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir. Namun jika 

dilihat dari masing-masing IKSP, maka terjadi perbaikan capaian kinerja 

pada tahun ini dimana pada tahun sebelumnya masih terdapat 1 (satu) 

IKSP yang kinerjanya dibawah 100% yaitu “Jumlah hasil kajian dan 

analisis tentang konsep pusat pengkajian dan implementasi konstitusi 

bagi MPR dan alat kelengkapannya” dengan capaian 69,02%. Hal ini 

terjadi dikarenakan adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dalam 

mengelola akuntabilitas kinerja secara konsisten dan berkesinambungan 

sesuai prinsip continuous improvement. Untuk mencapai ketujuh IKSP 

tersebut, Setjen MPR RI pada tahun 2016 mengalokasikan anggaran 

sebesar Rp. 855.830.897.000 dimana realisasi anggaran tersebut 

mencapai Rp. 734.881.464.333 atau terserap sebesar 85,87%. Serapan 

anggaran tahun 2016 ini meningkat lebih baik dibanding tahun 
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sebelumnya yaitu sebesar 75,34%. Peningkatan serapan anggaran ini 

tentunya tidak lepas dari komitmen segenap pimpinan maupun 

pegawai di lingkungan Setjen MPR untuk menyelaraskan program, 

kegiatan hingga komponen dengan perencanaan yang telah disusun 

sebelumnya (Renja dan RKA KL). Peningkatan serapan anggaran ini 

tentunya juga tidak terlepas dari aktivitas monitoring dan evaluasi yang 

semakin komprehensif sehingga progres serapan anggaran maupun 

capaian kinerja dapat terpantau secara periodik pada 3 bulan, 6 bulan, 

9 bulan hingga 12 bulan implementasi. Hal ini tentunya menjadi catatan 

khusus bagi Setjen MPR RI agar dapat terus meningkatkan kinerja dan 

serapan anggaran di tahun tahun berikutnya. 

3.3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan untuk mengetahui pencapaian 

target kinerja dengan membandingkan realiasi terhadap target yang 

direncanakan. Evaluasi dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh 

indikator kinerja sasaran program, baik antara realisasi dan target tahun 

berjalan, maupun realisasi dan target indikator kinerja sasaran program 

pada beberapa periode perencanaan di tahun-tahun sebelumnya. 

Tujuan dilakukannya evaluasi adalah untuk menginvestigasi faktor-faktor 

penyebab kegagalan pencapaian target kinerja hingga ditemukan 

akar permasalahannya. Selain itu evaluasi juga dilakukan untuk 

mengetahui faktor faktor kritis yang menunjang keberhasilan capaian 

target kinerja sehingga dapat menjadi pembelajaran dalam 

mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di tahun depan. 

Berikut akan dijabarkan evaluasi kinerja berdasarkan capaian setiap 

IKSP dan target Setjen MPR tahun 2016. 
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3.3.1 Jumlah hasil kajian dan analisis tentang konsep pusat pengkajian dan 

implementasi konstitusi bagi MPR dan alat kelengkapannya (rasio 

capaian kegiatan) 

Aspirasi masyakarat yang terus berkembang terhadap pelaksanaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika menuntut 

adanya evaluasi terhadap pelaksanaan sistem ketatanegaraan. 

Evaluasi dilakukan dalam rangka melihat kesesuaian antara sistem 

ketatatanegaraan dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Adanya kajian dan analisis ini diharapkan sistem 

ketatatanegaraan Indonesia ke depan dapat lebih adaptif terhadap 

perubahan-perubahan tersebut. 

Pelaksanaan kajian dan analisis terkait isu ketatanegaraan dilakukan 

Setjen MPR RI dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti 

melaksanakan Focus Group Discussion (FGD), seminar, kongres, rapat 

kerja, dengar pendapat, diskusi publik, hingga pembuatan jurnal atau 

buku. Keberhasilan dari penyelenggaraan kajian dan analisis diukur 

dari kajian dan analisis yang dihasilkan. Hasil kajian dan analisis konsitusi  

pada tahun 2015 mengerucut pada 15 isu pokok ketatanegaraan 

yang meliputi: 

1. Kajian tentang Penegasan Pancasila sebagai dasar dan ideologi 

negara; 

2. Kajian tentang Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila; 

3. Kajian tentang Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-

Undangan berdasarkan Pancasila; 

4. Kajian tentang penguatan Kelembagaan MPR RI; 

5. Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara kepada Publik (Sidang 

Tahunan MPR); 

6. Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR 

dalam Sistem Hukum Indonesia; 
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7. Penguatan Sistem Presidensial; 

8. Kajian tentang Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dengan Model GBHN; 

9. Penataan Sistem Perekonomian Nasional (Berbasis Demokrasi 

Pancasila); 

10. Penguatan Kewenangan DPD; 

11. Kajian tentang TAP MPR Nomor I/MPR/2003, terutama tentang Pasal 

2 dan Pasal 4, dan Pasal 6 (dalam hal ini TAP MPR Nomor 

XVIII/MPR/1998 tentang  Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor 

II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 

Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan penetapan tentang 

Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara); 

12. Kajian tentang Penetapan Undang-Undang Tersendiri tentang MPR, 

DPR, dan DPD; 

13. Kajian Penataan Kewenangan Komisi Yudisial; 

14. Kajian Penataan Kewenangan Mahkamah Agung; dan 

15. Kajian Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. 

 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Setjen MPR tahun 2016, ditetapkan 

bahwa hasil kajian dan analisis tentang konsep pusat pengkajian dan 

implementasi konstitusi bagi MPR dan alat kelengkapannya memiliki 

target pencapaian sebesar 82% dengan realisasi sebesar 101,5%. Hal ini 

berarti bahwa capaian kinerja yang berhasil diraih untuk IKSP ini 

sebesar 123,8% atau “sangat baik”. Jika dibandingkan dengan 

capaian kinerja tahun sebelumnya untuk IKSP yang sama, maka terjadi 

peningkatan capaian kinerja yang ditunjukkan pada Gambar 3.1 

berikut ini. 
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Gambar 3.1 Capaian kinerja jumlah hasil kajian 

 

Gambar 3.1 menunjukkan peningkatan kinerja IKSP Jumlah hasil kajian 

dan analisis tentang konsep pusat pengkajian dan implementasi 

konstitusi bagi MPR dan alat kelengkapannya (rasio capaian kegiatan), 

dimana capaian kinerja mengalami peningkatan dari 69,03% di tahun 

2015 menjadi 123,8% di tahun 2016. Peningkatan ini terjadi tidak hanya 

karena peningkatan realisasi, namun juga peningkatan target tahun 

2016 dibanding tahun 2015 yang dapat ditunjukkan pada gambar 

berikut ini. 

 

 

Gambar 3. 2 Perbandingan capaian jumlah hasil kajian tahun 2016 dan tahun 2015 
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Gambar 3.2 menunjukkan target dan realisasi IKSP Jumlah hasil kajian 

dan analisis tentang konsep pusat pengkajian dan implementasi 

konstitusi bagi MPR dan alat kelengkapannya (rasio capaian kegiatan) 

selama 2 (dua) tahun terakhir. Target kinerja untuk IKSP ini mengalami 

peningkatan dari 80% menjadi 82%, sedangkan realisasi mengalami 

peningkatan cukup signifikan dari 55,2% menjadi 101,5%. IKSP ini 

dicapai melalui beberapa kegiatan yang terkait dengan pengkajian 

seperti FGD, workshop, diskusi serta kegiatan lainnya. 

Peningkatan kinerja pada IKSP ini dapat terwujud karena adanya 

peningkatan produktivitas dalam menghasilkan kajian terkait konstitusi 

bagi MPR dan alat kelengkapannya. Setjen MPR telah berhasil 

mempercepat proses penyusunan kajian dan analisis sehingga dengan 

jumlah SDM dan anggaran yang ada, Setjen MPR dapat meningkatkan 

jumlah kajian melebihi target yang direncanakan. Produktivitas ini tidak 

akan dapat terwujud tanpa adanya sinergitas positif antar unit kerja 

terkait, sehingga dengan keterbatasan SDM dan anggaran yang ada, 

kajian yang dihasilkan dapat lebih banyak dan berkualitas. 

Meningkatnya capaian jumlah hasil kajian dan analisis tentang konsep 

pusat pengkajian dan implementasi konstitusi bagi MPR dan alat 

kelengkapannya ini tentunya akan meningkatkan kepuasan 

stakeholder, baik internal maupun eksternal, terhadap Setjen MPR. 

Walaupun dampak tersebut dapat dirasakan secara langsung 

maupun tidak langsung pada tahun berjalan. Hal ini tentunya harus 

dipertahankan guna mewujudkan Setjen MPR yang lebih profesional 

dan akuntabel.  

3.3.2 Jumlah kegiatan pimpinan dan Badan-Badan (rasio capaian kegiatan) 

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pimpinan dalam hal ini 

adalah Ketua MPR maupun Wakil Ketua MPR tidak lepas dari peran 

Setjen MPR dalam memberikan dukungan administratif, keahlian 
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maupun teknis. Dukungan tersebut diberikan untuk kegiatan tingkat 

daerah, nasional, regional hingga kegiatan tingkat global yang 

melibatkan pimpinan MPR. Dukungan kegiatan terhadap pimpinan 

tersebut meliputi: 

 

1. Representasi, pelayanan maupun pengawalan pimpinan dimana 

Setjen MPR menjalankan fungsi protokoler guna memastikan 

keamanan dan keselamatan pimpinan MPR secara fisik serta 

menjamin kelancaran acara; 

2. Penerimaan delegasi dan/atau tamu Pimpinan MPR dari dalam 

maupun luar negeri dimana Setjen MPR berperan dalam 

mempersiapkan keperluan acara baik koordiasi dengan protokoler 

delegasi dan/atau tamu, menjalankan fungsi administratif maupun 

akomodatif; 

3. Kunjungan delegasi Pimpinan MPR ke daerah maupun negara 

sahabat dimana Setjen MPR bertanggungjawab atas kelancaran 

pelaksanaan kunjungan terhitung sejak dimulainya kunjungan 

hingga selesainya kunjungan;  

4. Pelaksanan rapat pimpinan maupun rapat gabungan dimana 

Setjen MPR bertanggung jawab terhadap kebutuhan perencanaan 

rapat serta administrasi pelaksanaan rapat maupun kebutuhan 

anggota rapat pimpinan; dan 

5. Pertemuan-pertemuan terkait penguatan konsitusi dan 

nasionalisme. 

Capaian kinerja untuk IKSP Jumlah kegiatan pimpinan dan Badan - 

Badan (rasio capaian kegiatan) dapat digambarkan berikut ini. 
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Gambar 3. 3 Capaian kinerja IKSP jumlah kegiatan pimpinan dan badan badan 

 

Capaian kinerja IKSP jumlah kegiatan pimpinan dan badan badan 

pada tahun 2016 adalah sebesar 100% atau realisasi sesuai dengan 

target yang sudah direncanakan sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan 

kategori kinerja, maka terjadi penurunan kinerja dari sangat baik 

(218,75%) menjadi baik (100%). Namun hal ini tidak dapat dipandang 

berdasarkan satu sisi saja dikarenakan pencapaian kinerja 100% 

bukanlah suatu kinerja buruk dan menjadi permasalahan dalam 

pengelolaan kinerja. Untuk itu maka perlu dilihat perbandingan antara 

target dan realisasi terhadap IKSP ini untuk tahun 2015 dan tahun 2016 

yang dapat dijabarkan pada Gambar 3.7 berikut ini. 

 

Gambar 3. 4 Perbandingan capaian jumlah kegiatan pimpinan dan badan badan 

untuk tahun 2016 dan tahun 2015 
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Berdasarkan Gambar 3.7 tersebut dapat dilihat bahwa fakta 

menyebutkan telah meningkatnya akurasi perencanaan untuk IKSP ini, 

dimana pada tahun 2015 realisasi IKSP ini mencapai 175% dari 80% 

yang ditargetkan sedangkan tahun 2016 realisasi IKSP ini adalah 100% 

dari target sebesar 100% yang direncanakan. Hal ini berarti bahwa 

realisasi dukungan terhadap kegiatan pimpinan dan badan badan 

sama dengan targetnya sehingga seluruh anggaran yang dialokasikan 

untuk IKSP ini telah mampu mencapai target IKSP sesuai dengan 

harapan.  

Sehingga berdasarkan target dan realisasi IKSP ini untuk 2 (dua) tahun 

terakhir dapat disimpulkan bahwa efektifitas dan efisiensi pemanfaatan 

anggaran telah terjadi, dimana pada tahun 2015 terjadi kelebihan 

realiasi kinerja sebesar 75% dari perencanaan sedangkan tahun 2016 

terjadi kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi kinerja yang 

diharapkan.  

Keberhasilan pencapaian IKSP ini disebabkan oleh meningkatnya 

akurasi dalam melakukan forecasting terhadap kegiatan pimpinan 

dan badan-badan, khususnya bagi kegiatan yang bersifat ad hoc 

namun strategis. Selain itu, pembelajaran atas realisasi tahun lalu juga 

sangat menentukan keberhasilan pencapaian IKSP ini, khususnya 

dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian kinerja dan 

anggaran. 
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3.3.3 Jumlah pelaksanaan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI 

dan Bhinneka Tunggal Ika serta Ketetapan MPR (rasio capaian 

kegiatan) 

Sosialisasi empat pilar kebangsaan Indonesia (Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka 

Tunggal Ika) merupakan upaya agar rakyat Indonesia memahami nilai-

nilai dan jati diri bangsa sehingga dapat memperkuat kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Dalam pelaksanaanya, sosialisasi dilakukan 

dengan metode dan memanfaatkan berbagai media. Salah satu 

metode yang digunakan adalah metode berbasis workshop. Sasaran 

peserta sosialisasi juga cukup luas, meliputi penyelenggara negara 

hingga pelajar. Pemilihan pelajar sebagai peserta sosialisasi dirasa 

cukup mendasar, karena pelajar sebagai calon pemimpin bangsa 

hendaknya perlu memahami dasar-dasar negara Republik Indonesia. 

Sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media, baik 

cetak maupun media elektronik. Bentuk sosialisasi melalui televisi 

dilakukan Setjen MPR melalui dialog interaktif antar anggota majelis 

dengan masyarakat di stasiun televisi negeri maupun stasiun televisi 

swasata. Selama penyelenggaraan sosialisasi melalui televisi, terdapat 

kendala dalam menggelar acara dialog yaitu volume kegiatan 

anggota MPR dan alat kelengkapannya yang sangat padat oleh 

kegiatan sosialisasi lainnya di MPR serta kegiatan-kegiatan di DPR dan 

DPD. Bentuk sosialisasi lain dilakukan melalui media cetak dalam 

bentuk peliputan kegiatan MPR yang akan dipublikasikan dengan 

format pemberitaan di koran maupun majalah. Sosialisasi selanjutnya 

dilakukan Setjen MPR menggunakan radio melalui dialog interaktif 

antara anggota majelis dengan pendengar Radio Republik Indonesia 

(RRI). Pemilihan RRI untuk melakukan sosialisasi dikarenakan jangkauan 

penyebaran berita RRI yang luas dengan jumlah pendengar sebesar 

4.395.280 orang yang tersebar di 11 kota besar (Bandung, Semarang, 
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Yogyakarta, Surabaya, Bali, Medan, Pekanbaru, Palembang, 

Banjarmasin, Makassar dan Manado). Selain itu, sosialisasi juga 

dilakukan secara langsung maupun secara virtual dengan 

memanfaatkan berbagai media online serta media sosial. 

Capaian kinerja Setjen MPR RI untuk IKSP Jumlah pelaksanaan sosialisasi 

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

Ketetapan MPR (rasio capaian kegiatan) pada tahun 2016 adalah 

113%, dimana dari target sebesar 82% berhasil direalisasikan sebesar 

93%. Capaian kinerja tersebut dapat dijabarkan pada Gambar 3.13 

berikut ini. 

 

Gambar 3. 5 Capaian kinerja IKSP jumlah pelaksanaan sosialisasi 4 (empat) pilar 

 

Gambar 3.13 menunjukkan walaupun capaian kinerja tahun 2016 

mengalami penurunan dibanding tahun 2015, namun kedua capaian 

tersebut masih berada dalam kategori kinerja yang sama, yaitu 

“sangat baik”. Hal ini berarti bahwa Setjen MPR secara umum berhasil 

mempertahankan kinerjanya dalam mencapai IKSP Jumlah 

pelaksanaan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan 

Bhinneka Tunggal Ika serta Ketetapan MPR (rasio capaian kegiatan). 
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Detail target dan realisasi IKSP ini dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat 

dijabarkan pada Gambar 3.14 berikut ini. 

 

Gambar 3. 6 Capaian kinerja IKSP jumlah pelaksanaan sosialisasi 4 (empat) pilar 
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tahun terakhir dimana realisasi IKSP selalu melebihi target yang 

dicanangkan. Stabilnya capaian kinerja pada IKSP ini disebabkan oleh 

konsistensi yang tinggi dari pimpinan dan anggota MPR beserta alat 
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dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya secara konsisten dan 

berkesinambungan.  

3.3.4 Tercapainya hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai 

kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 

keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian 

dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan 

(adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemberian opini 

BPK diklasifikasikan menjadi 4 (empat), yaitu (1) tidak memberikan 

pendapat (TMP),  (2) tidak wajar, (3) wajar dengan pengecualian 

(WDP), dan (4) wajar tanpa pengecualian (WTP). Saat ini, Setjen MPR 

menggunakan opini BPK sebagai barometer akuntabilitas pengelolaan 

keuangan sesuai indikator utama dalam reformasi birokrasi Setjen MPR. 

Opini BPK atas laporan keuangan Setjen MPR RI semenjak tahun 2011 

hingga tahun 2016 dapat dijabarkan pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 3. 7Target dan realisasi opini BPK 

Gambar 3.15 diatas menunjukkan bahwa dalam 6 (enam) tahun 
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selama 6 (enam) tahun terakhir Setjen MPR telah menunjukkan 

akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan keuangan. Opini WTP adalah 

opini BPK atas laporan keuangan yang terbaik yang diberikan 

berdasarkan hasil audit, dimana tidak ada major fraud atau temuan 

signifikan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Setjen MPR. 

Keberhasilan Setjen MPR dalam memperoleh opini WTP tentunya 

disebabkan oleh beberapa faktor penting yang perlu dijadikan 

catatan. Faktor sukses pertama dalam mempertahankan predikat WTP 

adalah keberhasilan implementasi pengelolaan akuntansi berbasis kas 

(cash basis) menuju pengelolaan akuntansi berbasis akrual (accrual 

basis). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, 

Kementerian/Lembaga Negara wajib menerapkan sistem akuntansi  

berbasis  akrual  dalam  pelaporan  keuangannya. Penerapan sistem 

akuntansi basis akrual ini merupakan bagian dari Reformasi 

Penganggaran dan Perbendaharaan Negara (RPPN) dalam rangka 

reformasi pengelolaan negara. Implementasi pengelolaan akuntansi 

berbasis akrual ini berdampak terhadap penyediaan informasi 

keuangan dimana Setjen MPR sudah mampu menyediakan informasi 

yang komprehensif, dapat dipercaya, dan tepat waktu sehingga 

mempermudah pengambilan keputusan terkait pengelolaan 

keuangan di lingkungan Setjen MPR. 

Faktor sukses selanjutnya adalah Setjen MPR selalu berupaya 

mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar dalam perencanaan 

dan pengelolaan anggaran yang dilakukan selalu mengedepankan 

prinsip transparansi dan akuntablitas. Adapun upaya yang dilakukan 

agar Setjen MPR dapat menyajikan informasi keuangan yang dapat 

dipercaya adalah melalui pembinaan administrasi dan pengelolaan 

perlengkapan terkait keuangan yang terdiri:  
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1. Penatausahaan dan penertiban barang milik negara (BMN) 

untuk mendukung penyusunan rencana anggaran dan 

pengamanan administrasi BMN; 

2. Penghapusan barang milik negara untuk tertib administrasi 

seperti rekapitulasi BMN yang rusak, penilaian BMN berdasarkan 

harga wajar, dan melakukan administrasi Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) secara akuntabel; dan 

3. Pelaksanaan penertiban dan penilaian BMN dengan kapitalisasi 

terhadap belanja yang berbentuk nilai ekonomis BMN, sertifikasi 

asset lingkungan Setjen MPR, penetapan status asset dalam 

rangka legalitas kepemilikan barang, penertiban terhadap 

golongan rumah negara, pembayaran PBB dalam rangka 

pemenuhan kewajiban pajak, dan tindak lanjut terhadap BMN 

yang berlebih, hilang, dan tidak sesuai dokumen sumber. 

Pengelolaan keuangan Setjen MPR yang sudah akuntabel ini perlu 

dipertahankan pada tahun tahun berikutnya. Opini BPK yang 

didapatkan selama 6 (enam) tahun terakhir sangat memungkinkan 

mengalami penurunan jika dalam prakteknya Setjen MPR tidak 

mempertahankannya dan terjebak dalam zona nyaman (comfort 

zone). Selain itu, Setjen MPR juga harus selalu up-to-date terhadap 

regulasi maupun standar terbaru pengelolaan keuangan negara agar 

opini WTP ini dapat terus dipertahankan kedepan. 

3.3.5 Predikat AKIP mencapai “B” 

Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) menggambarkan 

tingkat pengelolaan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi 

pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang 

dibiayai oleh anggaran pendapatan dan biaya negara (APBN). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
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Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 12 tahun 2015, penilaian 

AKIP dilakukan terhadap 5 (lima) komponen yaitu: 

1. Perencanaan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30%. 

Capaian bobot tersebut dibentuk oleh 2 (dua) sub komponen 

yaitu: 

a. Rencana strategis dengan bobot 10% meliputi pemenuhan 

renstra (2%), kualitas renstra (5%), dan implementasi renstra (3%);  

b. Perencanaan kinerja tahunan dengan bobot 20%, meliputi 

pemenuhan rencana kerja tahunan atau RKT (10%), kualitas RKT  

(10%), dan implementasi RKT (6%). 

2. Pengukuran kinerja dengan bobot penilaian 25%. Capaian bobot 

tersebut dibentuk oleh 3 (tiga) sub komponen yaitu: 

a. Pemenuhan pengukuran (5%); 

b. Kualitas pengukuran (12,5%); dan 

c. Implementasi pengukuran (7,5%). 

3. Pelaporan kinerja dengan bobot penilaian 15%. Capaian bobot 

tersebut dibentuk oleh 3 (tiga) sub komponen yaitu: 

a. Pemenuhan pelaporan (3%); 

b. Kualitas pelaporan (7,5%); dan 

c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%). 

4. Evaluasi kinerja dengan bobot penilaian 10%. Capaian bobot 

tersebut dibentuk oleh 3 (tiga) sub komponen yaitu: 

a. Pemenuhan evaluasi (2%); 

b. Kualitas evaluasi (5%); 

c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%). 

5. Capaian kinerja dengan bobot penilaian 20%. Capaian bobot 

tersebut dibentuk oleh 3 (tiga) sub komponen yaitu: 

a. Kinerja yang dilaporkan (output) sebesar 5%; 

b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) sebesar 10%; dan 

c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) sebesar 5%. 
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Berdasarkan kriteria di atas, hasil penilaian akan dikelompokkan 

kedalam enam kategori yaitu: 

1. Kategori AA (sangat memuaskan) jika nilai AKIP yang diperoleh >90-

100; 

2. Kategori A (memuaskan) jika nilai AKIP yang diperoleh >80-90; 

3. Kategori BB (sangat baik) jika nilai AKIP yang diperoleh >70-80; 

4. Kategori B (baik) jika nilai AKIP yang diperoleh >60-70; 

5. Kategori CC (cukup) jika nilai AKIP yang diperoleh  >50-60; 

6. Kategori C (kurang) jika nilai AKIP yang diperoleh >30-50; 

7. Kategori D (sangat kurang) jika nilai AKIP yang diperoleh 0-30. 

 

Hingga laporan ini disusun, nilai AKIP Setjen MPR terbaru belum diterima 

oleh Setjen MPR RI dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), sehingga analisis capaian 

kinerja pada IKSP ini masih dilakukan dengan menggunakan nilai AKIP 

tahun 2015 yang lalu. Berdasarkan hasil evaluasi dari penerapan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun anggaran 

2015, nilai AKIP yang diperoleh Setjen MPRmasuk ke dalam kategori B 

(baik) dengan skor 60,02. Capaian kinerja tersebut sedikit lebih tinggi 

dari target yang direncanakan, yaitu 60 (predikat B/baik) sehingga 

implementasi akuntabilitas kinerja Setjen MPR RI dapat dikatakan sudah 

baik. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, 

pencapaian nilai AKIP Setjen MPR mengalami peningkatan dalam 

kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2015 yang dapat dijabarkan 

pada Gambar 3.16. berikut ini. 
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Gambar 3. 8 Capaian nilai AKIP Setjen MPR RI 2011-2015 

 

Gambar 3.16 menunjukkan tren capaian nilai AKIP Setjen MPR 

mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir, mulai dari 53,54 

(CC) pada tahun 2011, 55,31 (CC) pada tahun 2012, 60,43 (CC) pada 

tahun 2013, kemudian sempat mengalami penurunan pada tahun 

2014 menjadi 57,36 (CC) dan kembali meningkat pada tahun 2015 

menjadi 60,02 (B). Detail peningkatan capaian nilai AKIP Setjen MPR 

dapat dilihat pada peningkatan beberapa komponen penilaian AKIP 

yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. 
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Gambar 3. 9 Capaian komponen AKIP Setjen MPR RI 2011-2015 

 

Berdasarkan Gambar 3.17 dapat dianalisis bahwa peningkatan nilai 

AKIP Setjen MPR dalam 5 (lima) tahun terakhir dominan disebabkan 

oleh komponen pengukuran kinerja, dimana pada tahun 2011 

komponen ini dinilai sebesar 10,5 dan terus meningkat hingga tahun 

2015 menjadi 14,38. Capaian komponen perencanaan kinerja 

cenderung fluktuatif, namun menunjukkan sedikit peningkatan dari 

19,25 pada tahun 2011 hingga menjadi 19,54 pada tahun 2015. Hal 

serupa juga terjadi pada komponen pelaporan kinerja yang meningkat 

dari 8,25 pada tahun 2011 hingga menjadi 9,15 pada tahun 2015. 

Komponen evaluasi internal juga mengalami peningkatan secara 

perlahan dari 5,4 pada tahun 2011 menjadi 5,57 pada tahun 2015. 

Selain itu, komponen capaian kinerja juga mengalami sedikit 

peningkatan dari 10,14 pada tahun 2011 hingga menjadi 11,38 pada 

tahun 2015, walaupun grafik komponen capaian kinerja ini cenderung 

parabolik dan terus mengalami penurunan semenjak tahun 2013 (12,25 

pada tahun 2013 turun hingga 11,38 pada tahun 2015). Sehingga 

secara keseluruhan capaian nilai AKIP Setjen MPR tahun 2011-2015 
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mengalami peningkatan walaupun komponen capaian kinerja perlu 

mendapatkan perhatian khusus.  

Untuk meningkatkan capaian nilai AKIP, maka perlu dilihat batas 

maksimum nilai masing-masing komponen untuk mengetahui 

kesenjangan (gap) angtara nilai yang diperoleh dengan nilai maksimal 

yang dapat diperoleh. Hal tersebut dapat dijabarkan berikut ini.  

 

Gambar 3. 10Nilai setiap komponen AKIP Setjen MPR RI 

 

Jika dilihat pada Gambar 3.18, capaian kinerja seluruh komponen AKIP 

baru memenuhi kurang lebih 50% dari batas nilai maksimum yang 

ditetapkan. Hal ini berarti bahwa masih terbuka peluang bagi Setjen 

MPR RI untuk meningkatkan seluruh komponen AKIP dalam 

memperbaiki nilai AKIP. Optimalisasi implementasi SAKIP masih perlu 

dilakukan untuk seluruh komponen mulai dari perencanaan kinerja, 

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal maupun 

capaian kinerja.  

Sehingga dapat disimpulkan walaupun implementasi SAKIP Setjen MPR 

RI sudah baik dalam 5 (lima) tahun terakhir, namun kinerja 

implementasi SAKIP masih perlu ditingkatkan lagi. Berdasarkan 

Permenpan RB No.12/2015, instansi dengan predikat AKIP “B” masih 

perlu sedikit perbaikan dalam pengelolaan kinerjanya. Terkait capaian 
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nilai AKIP Setjen MPR tersebut, Kemenpan RB menggambarkan 

akuntabilitas kinerja Setjen MPR pada tahun 2015 sebagai berikut: 

1. Pada aspek perencananan kinerja, Setjen MPR telah memiliki 

Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK); 

2. Kualitas perencanaan kinerja Setjen MPR menunjukkan adanya 

peningkatan keselarasan antara dokumen perencanaan unit kerja 

dibawahnya dengan dokumen perencanaan Sekretariat cukup 

baik;  

3. Setjen MPR telah menggunakan lndikator Kinerja Utama sebagai 

ukuran kinerja;  

4. Setjen MPR telah mampu menyusun laporan kinerja dengan baik, 

yang memuat informasi pencapaian sasaran sebagaimana yang 

tertuang dalam perjanjian kinerja. Analisis dalam laporan kinerja 

Setjen MPR menunjukkan adanya kualitas penyajian yang semakin 

meningkat.  

Berdasarkan uraian tersebut, Kemenpan RB memberikan beberapa 

rekomendasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas 

kinerja organisasi, yaitu: 

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, mencakup rencana 

jangka menengah dan rencana kinerja tahunan dengan cara 

mereviu dan menyempurnakan rumusan tujuan, sasaran dan 

indikator kinerjanya, menetapkan target kinerja yang realistis serta 

melakukan mapping dengan cermat program dan kegiatan yang 

mendukung tercapainya target kinerja tujuan sasaran tersebut; 

2. Meningkatkan keselarasan antara dokumen perencanaan dengan 

dokumen pengajuan anggaran;  

3. Menyusun rencana aksi dengan mencantumkan target secara 

periodik pada sub kegiatan/komponen yang akan dilakukan dalam 

rangka mencapai kinerja; Menggunakan rencana aksi sebagai alat 

monitor untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan;  
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4. Mengembangkan aplikasi keuangan dan kinerja sehingga yang 

dapat mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja untuk 

memudahkan penggunaannya baik oleh manajemen maupun 

petugas yang melaksanakan;  

5. Merumuskan dan menetapkan ukuran kinerja tingkat Eselon lll dan lV 

sebagai turunan kenerja atasannya serta mengembangkan 

mekanisme pengumpulan data kinerja;  

6. Meningkatkan kualitas IKU Setjen MPR RI maupun Unit Kerja / Eselon I 

serta menjaga keselarasannya;  

7. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja agar dapat 

menginformasikan capaian sasaran yang berorientasi outcome, 

sehingga dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan untuk 

peningkatan kinerja;  

8. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar dapat 

memberikan penilaian dan rekomendasi atas akuntabilitas kinerja 

masing-masing unit kerja, sehingga dapat ditindaklanjuti untuk 

perbaikan perencanaan dalam bentuk langkah-langkah nyata; 

9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan 

manajemen kinerja diseluruh jajaran Setjen MPR, untuk 

mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan 

akuntabel.  

3.3.6 Nilai Reformasi Birokrasi (RB) 

Reformasi birokrasi merupakan upaya bersama seluruh instansi 

pemerintahan di Republik Indonesia dalam melakukan 8 (delapan) 

area perubahan secara komprehensif. Pelaksanaan reformasi birokrasi 

instansi pemerintahan telah dimulai semenjak tahun 2005 dan 

direncanakan tujuan akhir reformasi birokrasi akan terwujud pada 

tahun 2025, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas 

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), terwujudnya peningkatan kualitas 
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pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatnya kapasitas 

dan akuntabilitas kinerja birokrasi. 

Reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR-RI memiliki 8 

(delapan) area perubahan yang harus dilaksanakan secara 

berkesinambungan, meliputi: 

1. Manajemen perubahan. 

2. Penguatan peraturan perundang-undangan. 

3. Penguatan organisasi. 

4. Penguatan tatalaksana. 

5. Penguatan sistem manajemen SDM aparatur. 

6. Penguatan pengawasan. 

7. Penguatan akuntabilitas kinerja. 

8. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 

 

Nilai reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI merupakan 

akumukasi nilai reformasi birokrasi yang mencakup nilai capaian tujuan 

reformasi birokrasi (terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas 

korupsi, kolusi dan nepotisme, terwujudnya peningkatan kualitas 

pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatnya kapasitas 

dan akuntabilitas kinerja birokrasi) atau disebut juga kriteria hasil 

dengan bobot 40% dari total nilai reformasi birokrasi, serta nilai 

pelaksanaan kedelapan program reformasi birokrasi dengan bobot 

60% dari total nilai reformasi birokrasi. 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Kemenpan RB) pada tahun 2015 telah melakukan evaluasi atas 

pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR. 

Hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 3. 11 Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen MPR RI2015 

 

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan 

Sekretariat Jenderal MPR dikeluarkan melalui surat nomor B/140/D.I 

PANRB-UPRBN/3/2016 tanggal 30 Maret 2016. Berdasarkan surat 

tersebut, Sekretariat Jenderal MPR mendapatkan nilai reformasi 

birokrasi total sebesar 60,07 dengan kategori "B". Capaian kriteria 

pengungkit Sekretariat Jenderal MPR-RI sebesar 30,23% dari total 60% 

atau baru tercapai sebesar 50,38%, sedangkan capaian kriteria hasil 
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sebesar 29,85% dari 40% atau baru tercapai sebesar 74,62%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan 

Setjen MPR semakin baik dan mengalami peningkatan dibanding 

tahun sebelumnya yang ditunjukkan pada gambar berikut ini.  

 

Gambar 3. 12 Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen MPR RI 2015 

 

Gambar 3.20 menunjukkan baik kriteria pengungkit maupun kriteria 

hasil sama sama mengalami peningkatan jika dibanding tahun 

sebelumnya. Kriteria pengungkit mengalami peningkatan dari 40,08% 

pada tahun 2015 menjadi 50,38% pada tahun 2016 sedangkan kriteria 

hasil mengalami peningkatan dari 50,30% pada tahun 2015 menjadi 

74,62% pada tahun 2016. Sehingga nilai RB secara keseluruhan 

mengalami peningkatan dari 44,17% pada tahun 2015 menjadi 60,07% 

pada tahun 2016. Perkembangan nilai RB Setjen MPR tahun 2015 

hingga tahun 2016 untuk setiap kriteria dapat dijabarkan pada gambar 

berikut ini. 
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Gambar 3. 13 Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen MPR RI 2015 

 

Berdasarkan Gambar 3.21 dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) area 

perubahan yang secara konsisten mengalami penurunan dibanding 

tahun sebelumnya, yaitu area manajemen perubahan, area penataan 

peraturan perundang-undangan serta area penataan dan penguatan 

organisasi. Sehubungan dengan hasil evaluasi tersebut, maka 

Kemenpan RB memberikan beberapa rekomendasi perbaikan sebagai 

upaya yang harus dilakukan Sekretariat Jenderal MPR dalam 

meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Rekomendasi 

perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi Menpan RB berdasarkan 

evaluasi yang dilakukan adalah: 

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 biroklrasi secara berkala, serta mendorong 

perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pembentukan agen 

perubahan dan media komunikasi reformasi birokrasi secara reguler. 
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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 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. 

3.3.7 Jumlah keluhan terhadap kualitas sarana dan prasarana 

Indikator ini merupakan indikator yang dipilih untuk mengukur kualitas 

sarana dan prasarana yang diberikan kepada anggota dan pimpinan 

MPR dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Indikator ini 

digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 

meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang berbasis teknologi 

untuk mendukung tugas-tugas MPR dan Alat Kelengkapannya. Jumlah 

keluhan yang dimaksud pada indikator ini direpresentasikan dalam 

adalah jumlah nota dinas terkait dengan sarana dan prasarana yang 

terjadi berulang, dimana target tahun 2016 adalah kurang dari 50 nota 

dinas. Realisasi jumlah keluhan terhadap sarana dan prasarana pada 

tahun 2016 sebesar 6 nota dinas atau tercapai sebesar 556%. 

Perbandingan jumlah nota dinas yang dikeluarkan pada tahun 
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berjalan dibanding dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada 

gambar berikut ini. 

 

Gambar 3. 14Jumlah nota dinas terkait sarana dan prasarana 

 

IKSP ini menggunakan jenis target minimize dimana semakin kecil 

realisasi IKSP terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya. 

Sehingga walaupun capaian realisasi terhadap target adalah 556%, 

namun pada dasarnya capaian kinerjanya adalah 100%. Hal ini 

dikarenakan untuk jenis IKSP ini range targetnya adalah dari 0 hingga 

49, dimana selama realisasi tidak lebih dari atau sama dengan 50 

maka capaian kinerja dianggap 100%. 
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BAB 4.  RENCANA AKSI TINDAK LANJUT 

Hasil evaluasi kinerja Setjen MPR menunjukkan kinerja yang memuaskan 

dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 113,32% atau sangat baik. 

Walaupun capaian kinerja sudah memuaskan, namun terdapat beberapa 

rencana aksi tindak lanjut perbaikan kinerja yang perlu diterapkan pada 

tahun berikutnya. Rencana aksi tindak lanjut ini disusun berdasarkan 

rekomendasi tindak lanjut tahun sebelumnya serta rekomendasi tidak lanjut 

tahun berjalan yang dapat dijabarkan pada Tabel 4.1 berikut ini. 

Tabel 4. 1Rencana aksi tindak lanjut perbaikan kinerja 

No Rekomendasi perbaikan 
Waktu 

pelaksanaan 

Penanggung 

jawab 

Anggaran yang 

dibutuhkan 

Peningkatan jumlah kajian tentang konsep pusat pengkajian dan implementasi konstitusi 

MPR 

1. 

Melakukan perbaikan estimasi 

anggaran untuk kegiatan 

yang melibatkan pihak ketiga 

Januari – 

Desember 2017 

Biro Administrasi 

dan 

Pengawasan 

- 

2. 

Penertiban pelaksanaan 

kegiatan sehingga 

memungkinkan kegiatan 

dapat dimulai diawal tahun 

Januari – 

Desember 2017 
Biro Keuangan - 

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi  

3. 

Menyusun dan mengajukan 

naskah akademik restrukturisasi 

organisasi Setjen MPR RI yang 

selaras dengan Renstra Setjen 

MPR RI. 

Januari – 

Desember 2017 

Biro Administrasi 

dan 

Pengawasan 

Rp. 180.000.000.,- 

4. 

Revitalisasi Renstra Setjen MPR 

RI (hingga pengesahan dan 

publikasi).  

Pelaksanaan 

bergantung 

pada 

ketersediaan 

anggaran 

Biro Administrasi 

dan 

Pengawasan 

- 



 

 

56 

No Rekomendasi perbaikan 
Waktu 

pelaksanaan 

Penanggung 

jawab 

Anggaran yang 

dibutuhkan 

5. 

Membuat forum strategis 

(Forgis) maupun forum 

reformasi birokrasi (forum RB) 

secara periodik dengan 

melibatkan seluruh pimpinan 

dan pegawai Setjen MPR RI. 

Januari – 

Desember 2017 

Biro Administrasi 

dan 

Pengawasan 

Rp. 180.000.000,- 

6. 

Membuat peta proses bisnis 

dan pemetaan SOP Setjen 

MPR. 

Januari – 

Desember 2017 

Biro Administrasi 

dan 

Pengawasan 

Rp. 233.400.000,- 

7. 

Menerapkan sistem 

pengembangan SDM berbasis 

kompetensi (competency-

based human capital 

management) 

Januari – 

Desember 2017 

Biro Administrasi 

dan 

Pengawasan 

Rp. 960.830.000,- 

8. 

Penyusunan road mape-

Government Setjen MPR RI 

Pelaksanaan 

bergantung 

pada 

ketersediaan 

anggaran 

Biro Hubungan 

Masyarakat 
- 

Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN  

9. 

Melakukan survei eksternal 

kepuasan masyarakat dan 

persepsi korupsi Setjen MPR RI 

Pelaksanaan 

bergantung 

pada 

ketersediaan 

anggaran 

Biro Administrasi 

dan 

Pengawasan 

- 

10. 

Rekrutmen jabatan fungsional 

auditor 

Januari – 

Desember 2017 

Biro Administrasi 

dan 

Pengawasan 

- 

11. 

Implementasi Sistem 

Pengawasan Internal 

Pemerintah (SPIP) secara 

bertahap 

Januari – 

Desember 2017 

Biro Administrasi 

dan 

Pengawasan 

- 
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No Rekomendasi perbaikan 
Waktu 

pelaksanaan 

Penanggung 

jawab 

Anggaran yang 

dibutuhkan 

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi  

12. 

Mengadakan pelatihan 

akuntabilitas kinerja dan 

reformasi birokrasi secara 

periodik untuk seluruh 

pimpinan dan pegawai Setjen 

MPR. 

Januari – 

Desember 2017 

Biro Administrasi 

dan 

Pengawasan 

Rp. 35.000.000,- 

13. 

Menerapkan manajemen 

kinerja berbasis IKU yang 

terintegrasi dengan Rencana 

Kerja (Renja), Rencana Kerja 

Anggaran Kementerian 

Lembaga (RKA KL), Petunjuk 

Operasional Kegiatan (POK), 

dan Perjanjian Kinerja (PK). 

Pelaksanaan 

bergantung 

pada 

ketersediaan 

anggaran 

Biro Administrasi 

dan 

Pengawasan 

- 

14. 

Cascading indikator kinerja 

hingga eselon III, IV dan 

individu. 

Januari – 

Desember 2017 

Biro Administrasi 

dan 

Pengawasan 

- 

15. 

 

Meningkatkan kualitas 

indikator kinerja Setjen MPR. 

Januari – 

Desember 2017 

Biro Administrasi 

dan 

Pengawasan 

- 

Total anggaran yang dibutuhkan Rp. 1.589.230.000,- 

 

 

Rencana aksi perbaikan yang harus dilakukan sesuai tabel diatas sebanyak 

15 rencana aksi perbaikan, dimana masing-masing rencana aksi ditentukan 

waktu pelaksanaan, penanggung jawab, serta kebutuhan anggaran untuk 

pelaksanaannya. Total anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

rekomendasi tindak lanjut ini adalah sebesar Rp.1.589.230.000,- dan 

dialokasikan pada DIPA tahun 2017. Seluruh rencana aksi ini penting untuk 

dilaksanakan mulai dari awal tahun 2017 agar pencapaian kinerja Setjen 
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MPR dapat lebih baik dibanding tahun 2016. Komitmen dari pimpinan 

maupun seluruh unit kerja sangat dibutuhkan dalam melaksanakan rencana 

aksi ini agar perbaikan yang dilakukan dapat menyeluruh dan dampak yang 

ditimbulkan atas upaya perbaikan yang dilakukan dapat optimal dalam 

meningkatkan kinerja Setjen MPR tahun 2017. 
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BAB 5.  PENUTUP 

Laporan kinerja Setjen MPR tahun 2016 disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal terhadap Perjanjian Kinerja (PK) 

yang telah ditandatangani sebelumnya. Laporan kinerja ini juga merupakan 

suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas Setjen MPR kepada masyarakat 

luas dalam penggunaan APBN dan APBN-P tahun 2016. Laporan Kinerja ini 

berisi laporan pencapaian kinerja, baik keberhasilan yang diraih maupun 

kekurangan yang perlu ditingkatkan, dalam meningkatkan kinerja Setjen MPR 

untuk mewujudkan Renstra Setjen MPR tahun 2016. 

Pengelolaan kinerja di lingkungan Setjen MPR perlu dilakukan secara 

konsisten dan berkesinambungan, dimana pembelajaran menjadi landasan 

dalam peningkatan kinerja unit kerja. Pencapaian kinerja tahun berjalan 

harus mampu menjadi ajang pembelajaran dan evaluasi dalam 

meningkatkan kinerja tahun berikutnya serta melanjutkan program, kegiatan, 

maupun kinerja yang belum terlaksana sebelumnya. 

Laporan kinerja merupakan evaluasi yang dilakukan secara jujur, transparan, 

dan akuntabel, sehingga dapat menggambarkan secara rinci terkait apa 

yang sudah dicapai dan apa yang masih perlu ditingkatkan pada tahun 

2016. Validitas dan reliabilitas data maupun informasi menjadi kunci utama 

keberhasilan penyusunan Laporan Kinerja ini. Selain itu, komitmen pimpinan 

serta segenap sumber daya manusia (SDM) Setjen MPR juga sangat 

menentukan dalam menghasilkan laporan kinerja  yang berkualitas dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat 

menjadi pemicu positif dalam meningkatkan kinerja Setjen MPR secara 

komprehensif, sehingga dapat mempercepat tercapainya visi Setjen MPR, 

yaitu terwujudnya Sekretariat Jenderal yang profesional dan akuntabel 

dalam melayani MPR. 



 

 



 

 

LAMPIRAN 1: PERJANJIAN KINERJA 



 

 

  



 

 

LAMPIRAN 2: STRUKTUR ORGANISASI SETJEN MPR RI 

 

   Gambar: Struktur Organisasi Setjen MPR RI 
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LAMPIRAN 4: FORMULIR CHECKLIST REVIU 

FORMULIR CHECKLIST REVIU 

ATASLAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL MPRRI 

TAHUN ANGGARAN2016 

No Pernyataan Checklist 

I Format 

1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting 
IP 

 

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja  

3. Lkj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai  

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung 
informasi pada badan laporan 

 

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan  

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan  

II 
Mekanisme 

Penyusunan 

1. LKj disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi 
untuk itu 

 

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung 
dengan data yang memadai 

 

3. Telah  terdapat  mekanisme  penyampaian  data  dan  
informasi  dari unit kerja ke unit penyusun LKj 

 

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan 
data/informasi di setiap unit kerja 

 

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj 
telah diyakini keandalannya 

 

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh 
unit kerja terkait 

 

7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari 
dibawahnya 

 

III Substansi 

1. Tujuan/sasaran   dalam   LKj   telah   sesuai   dengan   
tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 

 

2. Tujuan/sasaran dalam LKJ telah selaras dengan 
rencana strategis 

 

3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat 
penjelasan yang memadai 

- 

4. Tujuan/sasaran   dalam   LKj   telah   sesuai   dengan   
tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja 

 

5. Tujuan/sasaran   dalam   LKj   telah   sesuai   dengan   
tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama 

 

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat 
penjelasan yang memadai 

- 

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan 
tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang 
bermanfaat 

 

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran  

9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai - 

10. IKU dan IK telah SMART  

 



 

 

 




