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SEPI: Suasana ruang perpustakaan DPR-RI di Gedung Nusantara, DPR-RI, Jakarta. Suasana perpustakaan DPR-RI sepi dan belum menjadi pusat pencarian data bagi anggota DPR-RI. 

INDRIYANI ASTUTI                              

DEWAN Perwakilan Rakyat 
bertekad menjadikan kom-
pleks parlemen, Senayan, 
tidak sekadar pusat kekua-

saan legislatif, tapi juga diproyeksi-
kan menjadi pusat pengetahuan. Hal 
itu wajar karena beberapa parlemen 
di negara lain sudah melakukannya 
sejak lama.

DPR pun telah mencanangkannya da-
lam program tujuh tahap penataan kom-
pleks parlemen, yakni pembangunan 
perpustakaan dan museum sebagai 
pusat pengetahuan dan cagar budaya.

Namun, perpustakaan di kompleks 
parlemen ternyata memang sudah 
ada. Bahkan, visi untuk menjadikan 
kompleks parlemen sebagai pusat pe-
ngetahuan juga sudah ada sejak awal 
dibangun, yakni dengan penamaan 
Pustakaloka untuk Gedung Nusantara 
IV di awal pembangunannya. Pustaka-
loka bermakna tempat atau ruang per-
pustakaan. Awalnya, perpustakaan itu 
memang ditempatkan di lantai bawah 
convention hall.

Lokasi perpustakaan parlemen sem-
pat berpindah-pindah. Tadinya berada 
di Gedung Nusantara IV. Kemudian 
dipindahkan ke Gedung DPR RI di Nu-
santara I menempati lantai 3 dan 4. 
Lalu dipindahkan lagi karena adanya 
penambahan ruang anggota. Terakhir, 
baru pada 2005, perpustakaan itu punya 
gedung sendiri di Nusantara II DPR.

Namun, cerita panjang ‘Pustakaloka’ 

parlemen sama saja, yakni selalu sepi. 
Sampai Jumat (23/10), suasana lengang 
sangat terasa. Berdasarkan presensi hari 
itu, tidak ada sama sekali anggota dewan 
yang berkunjung. Hanya ada beberapa 
pegawai perpustakaan yang berada di 
depan komputer dan seorang pamdal 
yang tengah asyik membaca koran. 
Karena hening dan sepinya keadaan di 
perpustakaan itu, bahkan keyboard yang 
ditekan terdengar nyaring, mendomi-
nasi seisi ruangan.

Diakui salah satu pustakawan, Indira 
Nadya, umumnya tenaga ahli yang se-
ring menyambangi perpustakaan ketim-
bang anggota dewan. 

Perpustakaan itu terdiri atas tiga 
lantai, lantai pertama sebagai ruang 
membaca koran dan majalah. Lantai 
dua untuk penyimpanan buku, terdapat 
koleksi umum, referensi, dan rancangan 
undang-undang, sedangkan lantai tiga 
difungsikan sebagai ruang penyim-
panan koleksi buku lama.

Dia pun mengatakan bahwa tidak 
semua anggota dewan terdaftar men-
jadi anggota perpustakaan. Saat ini, ada 
1.006 anggota yang terdiri atas anggota 
DPR, staf ahli, dan pegawai parlemen. 
Berdasarkan data pada Oktober, jum-
lah pengunjung tercatat ada 90 orang 
(nonanggota). Mayoritas ialah pengun-
jung dari luar, seperti mahasiswa.

“Tidak semua anggota DPR daftar, tapi 
kalau mau pinjam buku, langsung kita 
daftarkan,” ucap dia.

Saat ini, gedung perpustakaan DPR RI 
yang ada saat ini berlokasi di Gedung 

Nusantara II Paripurna, lebih tepatnya 
berada di seberang Masjid Baiturah-
man DPR.

Dikatakan Indira, ruangan lantai tiga 
lebih sering dikunci karena berisi buku–
buku tua, seperti Stadblaad berbahasa 
Belanda yang cenderung berdebu. “Ka-
lau masuk harus pakai masker nanti bisa 
ISPA,” kelakarnya.

Pada saat mengunjungi ruang lantai 
tiga, memang banyak deretan buku tua 
yang warna kertasnya sudah menguning 
diselimuti debu tipis. Mengenai pera-
watan buku, dilakukan fumigasi satu 
tahun dua kali untuk menghilangkan 
debu dan jamur. Buku yang rusak akan 
dijilid ulang. Setiap tiga tahun sekali 
ada menyangan, yakni pemilahan buku. 
Yang sudah tidak relevan dan up to date 
akan diambil dari jajaran koleksi. Untuk 
pengadaan buku, ada setiap tahunnya, 
bergantung pada anggaran. Biasanya da-
lam setahun dianggarkan sekitar Rp200 
juta untuk pengadaan buku baru.

Lebih lanjut, Indira mengatakan, akses 

perpustakaan DPR terbuka. Namun, ka-
rena berkategori khusus, perpustakaan 
hanya melayani ruang lingkup lembaga 
DPR saja dan tidak memberikan akses 
masyarakat untuk meminjam buku.

Tidak menarik
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai 

Keadilan Sejahtera Nasir Djamil me-
ngatakan, dirinya telah terdaftar men-
jadi anggota perpustakaan, tapi jarang 
berkunjung.

“Jarang, kalau saya butuh bacaan 
untuk mengisi seminar atau membuat 
makalah, saya minta staf untuk men-
cari buku tersebut,” ungkap anggota 
Komisi III itu.

Berbeda dengan Nasir, Wakil Ketua 
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) 
DPR, Achmad Dimyati Natakusumah, 
anggota alat kelengkapan dewan yang 
bertugas menetapkan dan mengurusi 
kebijakan urusan rumah tangga parle-
men, justru mengaku belum mengetahui 
lokasi perpustakaan DPR.

“Enggak tahu saya, perpustakaan 
di mana saya juga belum lihat, belum 
mengecek, enggak menarik,” cetus 
Dimyati saat dihubungi Media Indonesia, 
akhir pekan lalu.

Namun, Dimyati berjanji akan berkun-
jung jika sudah dibangun perpustakaan 
yang baru. “Ya kalau (sekarang) enggak 
dimaksimalkan lebih baik bangun yang 
baru terus dimaksimalkan,” ucap man-
tan Bupati Pandeglang itu.

Ia beralasan, pentingnya dibangun 
perpustakaan baru ialah ia ingin men-

jadikan parlemen Indonesia sebagai 
pusat perhatian. Ia mencontohkan par-
lemen negara lain yang menjadikan per-
pustakaan sebagai tempat kunjungan 
bagi masyarakat yang mempunyai nilai 
sejarah.

“Di negara lain, perpustakaan menjadi 
tempat kunjungan publik. Kita biasa saja 
tuh, enggak ada yang menarik,” ungkap 
anggota Fraksi PPP itu.

Sampai saat ini, tahap pembangunan 
perpustakaan baru masih dalam ka-
jian, terlebih APBN 2016 juga belum 
disetujui.

Ditemui terpisah, Sekjen DPR Winan-
tuningtyastiti Swasanani menyebutkan 
biaya operasional untuk perpustakaan 
saat ini tidak mencapai Rp1 miliar. Hal 
itu disebabkan operasional perpusta-
kaan hanya untuk pengadaan buku, pe-
meliharaan buku, dan langganan koran 
untuk anggota perpustakaan.

Ke depan, kata perempuan yang akrab 
disapa Win itu, fasilitas yang ingin 
ditam bahkan dalam perpustakaan yang 
baru nantinya ialah teknologi berbasis 
IT. Nantinya, pengunjung yang tertarik 
dengan sebuah buku tidak perlu lagi 
memfotokopi, tapi cukup dengan CD 
yang diberikan sehingga dapat dibaca 
melalui komputer.

“Berdasarkan IT, bukan cuma hard 
copy. Jadi, kalau ada tamu-tamu, enggak 
usah fotokopi, tapi kita kasih CD. Banyak 
permintaan tentang UU, pelayanan lebih 
gampang,” tuturnya. (Nyu/P-4)
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“Jarang, kalau saya butuh 
bacaan untuk mengisi seminar 
atau membuat makalah, saya 

minta staf untuk mencari buku 
tersebut.”

Nasir Djamil
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS


