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Bangunan Gedung Negara
• Setiap orang atau Badan Hukum termasuk

instansi Pemerintah, dalam penyelenggaraan 
pembangunan bangunan gedung negara wajib 
memenuhi ketentuan yang diatur dalam 
Peraturan Menteri pekerjaan umum nomor: 
45/prt/m/2007 tentang pedoman teknis 
pembangunan bangunan gedung negara



Gedung Baru DPR

• Alasan tidak jelas dan berubah-ubah :
• Gedung lama sudah miring dan terlalu

sempit untuk menampung anggota DPR 
beserta staf ahli

• Sebagai bagian dari upaya untuk
meningkatkan kinerja anggota DPR

• Pembangunan gedung sebagai kelanjutan
dan agenda BURT periode sebelumnya

• Kebutuhan penambahan jumlah staf ahli
• Penolakan dari Fraksi Gerindra dan PAN



Dugaan Penyelewengan
Pembangunan Gedung DPR

• Dugaan pelanggaran prosedur 
perencanaan gedung baru DPR

• Dugaan mark up dalam rencangan 
pembangunan gedung



Dugaan pelanggaran prosedur 
perencanaan gedung baru DPR



Prosedur Perencanaan
Gedung Baru DPR

Bangunan gedung untuk keperluan dinas yang 
menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara 
seperti: gedung kantor, gedung sekolah, 
gedung rumah sakit, gudang, dan rumah 
negara, dan diadakan dengan sumber 
pembiayaan



Pembangunan

Kegiatan mendirikan bangunan gedung yang 
diselenggarakan melalui tahap persiapan, 
perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi 
dan pengawasan konstruksi/manajemen
konstruksi (MK), baik merupakan
pembangunan baru, perbaikan sebagian atau
seluruhnya, maupun perluasan bangunan
gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan
pembangunan bangunan gedung yang belum
selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi, 
renovasi, restorasi).



Asas Pembangunan
Bangunan Gedung Negara

1. Kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta 
keserasian/keselarasan bangunan gedung dengan 
lingkungannya;

2. Hemat, tidak berlebihan, efektif dan efisien, serta
sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan teknis yang 
disyaratkan;

3. Terarah dan terkendali sesuai rencana, 
program/satuan kerja, serta fungsi setiap
kementerian/lembaga/instansi pemilik/pengguna
bangunan gedung;

4. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi
dalam negeri dengan memperhatikan
kemampuan/potensi nasional.



Bangunan Tidak Sederhana

• Berdasarkan Permen PU nomor: 45/prt/m/2007 
bangunan gedung baru DPR masuk dalam
klasifikasi bangunan tidak sederhana

• Bangunan tidak sederhana adalah bangunan
gedung negara dengan karakter tidak sederhana
serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi
tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan
bangunannya adalah selama paling singkat 10 
(sepuluh) tahun.



Standar Luas Ruang Gedung

• Standar luas ruang gedung kantor pemerintah 
yang termasuk klasifikasi tidak sederhana rata-
rata sebesar 10 m2 per-personil;

• Kebutuhan total luas gedung kantor dihitung 
berdasarkan jumlah personil yang akan 
ditampung dikalikan standar luas sesuai 
dengan klasifikasi bangunannya.



Persetujuan Menteri PU

Untuk bangunan gedung negara yang akan
dibangun lebih dari 8 lantai, harus mendapat
persetujuan dari:
1. Menteri Pekerjaan Umum atas usul 

Menteri/Ketua Lembaga, untuk bangunan
gedung negara yang pembiayaannya bersumber
dari APBN dan/atau APBD

2. Menteri Pekerjaan Umum atas usul Menteri
Negara BUMN, untuk bangunan gedung negara
yang pembiayaannya bersumber dari anggaran
BUMN.



Persetujuan Menteri Keuangan

Pembangunan bangunan gedung negara yang 
pelaksanaan pembangunannya akan 
dilaksanakan menerus lebih dari satu tahun 
anggaran sebagai kontrak tahun jamak (multi-
years contract), program dan pembiayaannya 
harus mendapat persetujuan dari Menteri 
Keuangan setelah memperoleh pendapat 
teknis dari Menteri Pekerjaan Umum.



Billing Rate KMK

Besarnya biaya perencanaan, manajemen 
konstruksi/ pengawasan pekerjaan non-standar, 
dihitung berdasarkan billing-rate sesuai 
ketentuan yang tercantum dalam keputusan 
Menteri Keuangan;



Catatan Kritis :

1. Catatan Kritis atas Gedung DPR :  
- Telah Melanggar dari Asas Pembangunan 
gedung Negara khususnya dimensi
penghematan, Dari sisi anggaran yang 
dikeluarkan menunjukan sangatlah besar
menghabiskan total anggran Rp, 1,2 T
- Proses pembangunan tidak melalui
mekanisme dan prosedur yang disyaratkan



• 2. Pembangunan Gedung Baru, diindikasikan
manipulasi perencanaan dan kuat dugaan
telah terjadi upaya mark up penggarannya,
Pertama, dimensi perencanaan : adanya upaya
memaksakan dan bahkan melakukan
kebohongan publik untuk melegitimasi
persetujuan pembangunan gedung. Selain itu
perencanaan gedung tidak dilandasi oleh
analisa dan persetujuan dari Kementrian PU.



• Kedua, dimensi penganggaran, bahwa dalam 
menyusun kebutuhan anggaran gedung baru 
DPR (BURT, Banggar  dan Pimpinan DPR) tel;ah 
melakukan upaya mark up dalam dalam 
menyusun kwebutuhan luasan gedung dan 
mark up dalam standar biaya yang digunakan. 



Kondisi Gedung MPR/DPR
Komplek Gedung MPR/DPR saat ini menempati tanah seluas 38 
Ha (380.000 m2) dengan luas bangunan kurang lebih 55 Ha 
(550.000 m2) yang terdiri dari 9 gedung, yaitu *):

1. Gedung Nusantara (kura kura) = 35.512 m2

2. Gedung Nusantara I  = 23 lantai = +/- 34.115 m2

3. Gedung Nusantara II  = 3 lantai = +/- 30m x 100m = 9.000 m2

4. Gedung Nusantara II Paripurna = 4 lantai =

5. Gedung Nusantara III = 10 lantai

6. Gedung Nusantara IV = 3 lantai

7. Gedung Nusantara V = 3 lantai = 10.480 m2

8. Gedung Sekretariat Jenderal  = 7 lantai = 8.500 m2

9. Gedung Mekanik  dan Masjid Baiturrahman

*) = sumber : buku setjen DPR RI)



Peta Komplek MPR/DPR saat ini



Sarana Gedung DPR
Ruang  Pendukung dan Sarana :

• Gedung Nusantara :

1. Ruang Rapat  Sidang Paripurna, kapasitas 1.700 orang

2. Ruang Rapat KK II, kapasitas 340 orang

3. Ruang Rapat Komisi II, kapasitas 160 orang

4. Ruang Rapat Komisi III, kapasitas 220 orang

5. Ruang Rapat Komisi IV, kapasitas 220 orang

6. Ruang Rapat Komisi V,  kapasitas 160 orang

7. Operation room dan Museum 

• Gedung Nusantara I :

1. Ruang Rapat Komisi ; VI, VII, IX, X, XI dan Sekretariat Komisi VI, VII, IX, X, 
XI,

2. Ruang Rapat Badan Anggaran dan Sekretariat Badan Anggaran

3. Ruang Rapat Badan Legislasi

4. Ruang Rapat Pimpinan Fraksi DPR dan Ruang Rapat Fraksi - Fraksi



• Gedung Nusantara II :

1. Ruang pendukung; TV Parlemen, R Audio Center, Kantor Pos, Kantor Telkom, 
Kantor Bank Mandiri

2. Ruang Rapat Pimpinan Komisi II, IV, V dan Ruang Sekretariat Komisi II, IV, V 
DPR 

3. Ruang Pimpinan Panitia Khusus, Ruang – Ruang Rapat Panitia Khusus

• Gedung Nusantara II Paripurna :

1. Poliklinik dan Perpustakaan

2. Ruang Rapat Komisi I, III, VIII,  dan Sekretariat Komisi I, III, VIII

3. Ruang Rapat Badan Kehormatan (BK) dan Ruang Sekeratariat BK

4. Ruang Rapat Paripurna

• Gedung Nusantara III :

1. Ruang Kantor Biro Masyarakat, Bag Protokol, Ruang wartawan, dst

2. Ruang Pimpinan dan Wakil Pimpinan DPR

3. Ruang Pimpinan MPR, Biro Kerjasama antar parlemen

4. Ruang Sekretariat Jenderal MPR (lt 7 – 9)

Sarana Gedung DPR



• Gedung Nusantara IV :

1. Ruang Pertemuan konperensi tingkat 
internasional/nasional

2. Ruang pelantikan MPR/DPR PAW, Ruang Pelantikan 
Pejabat Sekjen DPR dan MPR

• Gedung Nusantara V :

1. Ruang rapat paripurna dan beberapa ruang rapat lainnya 
dan perkantoran: Ruang rapat Paripurna, 800 orang dan 
Beberapa Ruang rapat, 100 orang   

• Gedung Sekretariat Jenderal : digunakan seluruhnya untuk 
kepentingan sekretariat jenderal DPR

• Mesjid Baiturrahman 

• Gedung Mekanik

Sarana Gedung DPR



Gedung Nusantara I
• Catatan: Dengan menggunakan pendekatan interpolasi dari 

data peta 

• Dimensi luas bangunan kurang lebih :

– 16,5m x 16,5m x 4 x 23 lantai = 25.047 m2

– 11m x 36m x 23 lantai = 9.108 m2

• Total Luas Bangunan kurang lebih 34.115 m2

• Dari keseluruhan luas bangunan ini digunakan sebagai ruang 
kerja 560 orang anggota DPR, 

Pertanyaan Kritis :

1. Apakah masih dibutuhkan gedung baru untuk mendukung 
kinerja anggota DPR?

2. Atau Cukup dilakukan disain ulang tata guna dan tata letak 
ruangan yang sudah ada?



Gedung Nusantara I



Latar belakang Kebutuhan Gd Baru 
(versi DPR)

• Guna Mendukung peningkatan kinerja

• Kebutuhan ruang kerja yang “representatif”
– Saat ini tiap anggota dewan memiliki ruang kerja 

antara 32 m² - 45 m²

– Rencana penambahan staf ahli dari 2 orang 
menjadi 5 orang

– Kebutuhan ruang istirahat/kamar tidur plus kamar 
mandi/wc ditiap ruang kerja

– Kebutuhan ruang rapat 



Rencana Gedung Impian DPR RI



Menghitung kebutuhan (luas) gedung baru 
DPR – versi ICW

Beberapa pendekatan :

1. Luas kantor Gedung Pemerintah berdasarkan 
jumlah personil (total penghuni).

– Dimana kebutuhan ruang kantor per personil 
adalah 10 m² per personil. 

2. Luas kantor berdasarkan kebutuhan ruang 
dan fungsinya. 



Standar kebutuhan ruang kerja
Standar eselon I :

• Ruang Kerja = 16 m²

• Ruang Tamu = 12 m²

• Ruang Rapat = 16 m²

• Ruang Staff (5 orang) = 4 m² x 5 = 20 m²

• Ruang Sekertaris dan Tunggu = 12 m²

• Ruang Simpan/Data = 4 m²

Total Luas Kerja / Anggota = 80 m²

1. Total luas kerja untuk 600 anggota dewan = 600 x 80 m² = 48.000 m² (a)

2. Ruang Fraksi,Pimpinan, pendukung = +/- 5.178 m² (b)

3. Ruang Fungsional Lainnya = asumsi 50% dari total ruang kerja = 50 % x (a 
+ b) = 26.589 m²

Total Kebutuhan Ruang GD DPR baru = 1 + 2 + 3 = 79.767 m²



Perkiraaan Biaya GD baru DPR (versi ICW)
Catatan Penting :

• Dimensi luas perlantai = 4.444 m²

• Total kebutuhan Luas Ruang = 79.767 m²

Maka :

• Jumlah Lantai Gd DPR = 79.767 m² : 4.444 m² = 18 lantai

• Biaya Pembangunan untuk 18 lantai :
– Biaya Pekerjaan Standar per m2 = koofisien harg x HST = 1,525 x Rp 2.700.000/m² = 

Rp. 4.117.500/m²

– Biaya Pekerjaan Non Standar m2 = 86,8 % x Rp 3.000.000/m² = Rp. 2.598.00 /m²

– Maka Total Biaya Pekerjaan = Rp 6.715.500 /m²

Kesimpulan :

• Maka dengan total kebutuhan ruang sebesar 79.767 m² dengan biaya 
pekerjaan Rp. 6.715.500 = Rp. 535.675.288.500 

• Maka selisih biaya antara PAGU dengan seharusnya adalah Rp. 
1.138.228.000.000 - Rp. 535.675.288.500 = Rp 602.552.711.500

• Dugaan Pemborosan (Markup) sebesar Rp. 602 miliar



Disain ulang tata ruang dan tata guna 
gedung yang ada

• Jika melihat kondisi luas bangunan yang ada saat ini, 
dimana berdasarkan informas dari setjen DPR Ri 
dimana keseluruhan luas bangunan yang ada saat ini 
adalah 55 Ha (550.000 m2).

• Instruksi Presiden no.7/2011 untuk melakukan 
penghematan dan efisiensi belanja negara, termasuk 
didalamnya belanja DPR-MPR RI.

• Maka melihat kondisi serta kinerja anggota DPR yang 
ada, belumlah diperlukan penambahan atau 
pembuatan gedung baru untuk mendukung fasilitas 
kerja anggota dewan.



• Yang diperlukan saat ini adalah mengoptimalkan tata fungsi dan tata guna bangunan 
dan ruang kerja anggota DPR yang ada sehingga lebih fungsional dan mencerminkan 
aspek keberpihakan.

• Diperlukan pemeriksaan dan audit kinerja terhadap utilisasi bangunan dan ruang yang 
ada sehingga didapatkan indikator kinerja dan kebutuhan

– Audit BPK yang dibantu oleh Kementrian PU

– Pengawasan belanja oleh instansi terkait serta supervisi dari KPK

• Jika dilakukan disain ulang untuk 600 orang anggota DPR, maka biaya yang dibutuhkan 
adalah :

– Meningkatkan kebutuhan ruang anggota menjad 80m2/orang 

– Maka kebutuhan ruang kerja adalah = 600 x 80m2 = 48.000 m2

– Biaya disain ulang ruang kerja = asumsi Rp. 1.500.000/m2

– Maka total biaya yang dibutuhkan adalah = 48.000 x Rp. 1.500.000/m2 = Rp. 72 
miliar

• Jika ini dilakukan akanmenghemat anggaran sebesar  Rp. 1,066 triliun (Rp. 
1.138.228.000.000 – Rp. 72.000.000.000)

Disain ulang tata ruang dan tata guna 
gedung yang ada



Rekomendasi
• Melihat banyaknya persoalan dan kuatnya tekanan publik 

untuk menolak pembangunan gedung baru DPR maka sudah 
selayaknya DPR MENGEHENTIKAN PROYEK PEMBANGUAN 
GEDUNG MEWAH DPR.

• Dari anggaran yang direncanakan, kuat dugaan adanya mark 
up dalam penggaran sebesar Rp. 602 atau bahkan Rp. 1,066 
triliun , untuk itu maka KPK wajib untuk melakukan 
pemeriksaan lebih lanjut atas rencana pembangunan gedung 
baru ini.

• BPK  melakukan audit atas anggaran pembangunan gedung 
baru. Serta audit kinerja (dengan dibantu kementrian PU) 
untuk melihat kinerja penggunaan gedung dan ruang yang 
sudah ada. Sehingga didapatkan ukuran kinerja dan 
kebutuhan yang sebenarnya.
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