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Daerah ( D P D ) memiliki

" " potensi strategis untul< mem-

demokrasi representasi di Indonesia,

karena bisa menjadi penyeimbang lem-
baga Dewan Per-wakilan Rakyat (DPR)

dalam pembahasan kebijakan strategis

sepefti regulasi maupun anggaran di
level pusat. Walaupun sama-sama dipilih
langsung oleh rakyat, harus diakui, posisi
anggota DPR seringkali tersandera oleh
fraksi atau partai politik yang meniadi
induknya.

Berbeda dengan peran dan poiisi ang-

gota DPD yang bisa lebih "bebas" ka-

rena skala tanggung iawabnya langsung
kepada konstituen, yakni kepada warga

di daerah dan juga kepada daerah secara

keseluruhan. Ini iuga berkaitan dengan

nomenklatur yang ada di DPD yakni per-

wakilan dan daerah. Kata "per"waki1an"

menegaskan bahwa DPD meruPakan

institusi representasi, sementara "daerah"

menjelaskan sisi perbedaan dengan DPR,

dimana anggota DPD lebih bernuansa
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lrman Gusman, Ketua DPD Rl (kiri) menerima hasil riset IRE dari Krisdyatmiko, Direktur Eksekutif

IRE (kanan) pada Seminar Nasional di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada 5 Desember 201 3.

mewakili wilayah-provinsi (masyarakat

dan pemerintahnya) atau representasi

spasial (representasi administratif peme-

rintahan provinsi).
Merujuk UU No. z7 lzoog tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Per"wakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (UU MD3), setiaP anggota DPD

antara lain berkewaiiban untuk "menam-

pung dan menindaklanjuti aspirasi dan

pengaduan masyarakat, dan memberikan
pertanggungiawaban secara moral dan

politis kepada konstituen di daerah pe-

milihannya.".Amanat regulasi ini sebetul-

nya makin kokoh karena pada z7 Maret
zor3, Mahkamah Konstitusl (MK) dalam

keputusannya No. 9z/PUU-X f zotztelah
memutuskan bahwa DPD berhak terlibat
dalam pembuatan program legislasi na-

sional, sejajar dengan Presiden dan DPR.

Sejauh ini, belum banYak dilakukan
kajian yang memperdalam praktek kewa-
jiban anggota DPD terhadap konstituen-
nya sebagaimana diamanatkan regulasi.

Adanya kewenangan ini harus dibarengi
dengan kinerja yang lebih optimal, ter-

utama dalam mengembangkan model
representasi dan komunikasi dengan

konstituennya.

Pendekatan Riset dan TemuannYa
Pada zorl, Institute for Research and

Empowerment (IRE) melakukan riset
kebijakan bertajuk "Memperdalam De-

mokrasi di Indonesia: Mempromosikan
representasi substantif sebagai model
reiasi DPD dengan konstituen", dengan

studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakar-

ta (DIY) dan Provinsi Kalimantan Timur
(Kaltim). Pendekatan dalam riset ini
adalah mixed method, yakni metode cam-

puran antara pendekatan kualitatif yang

ditempuh dengan wawancara mendalam
danfocus group discussion (FGD), serta

pendekatan kuantitatif yang dilakukan
dengan survei melaiui metode multistage

random sampling using propability propor-

tionalto size (MSRS-PPS).

Dengan metode ini, wilayah provinsi
distratifikasi meniadi tiga bagian yang

mewakili karakteristik yang dominan di
masing-masing provinsi. DIY dibedakan

menjadi tiga karakteristik, yaitu wilayah
perkotaan, perdesaan-datar, dan perde-

saan-perbukitan. Sedangkan Provinsi
Kaltim dibedakan meniadi tiga ciri yang
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meliputi perkotaan, perdesaan dan per-
batasan. Suwei ini dilakukan pada bulan
|uni-Agusfus zor3 dengan cara wawan-
cara kuesioner secara tatap muka yang
meiibatkan 4o o responden/provinsi.

Riset kebijakan ini dibimbing oleh dua
perspektif, yakni representasikonstitu-
ensi dan komunikasi politik. Perspelttif
representasi-konstituensi dipandang
penting menjadi cara pandang dalam
studi pendalaman demokrasi khususnya
terkait dengan bagaimand anlgbta DPD
menjalankan aktivitasdya sebagai seorang
wakil. Berbeda dengan anggota parlemen
yang berasal dari DPR, anggota DPD bisa.
dikatakan lebih independen dan bekerja
tanpa harus bergantung pada institusi
politik 1ain, misalnya partai politik.

Dengan begitu, menjadi menarik un-
tuk melihat bagaimana anggota DPD
bekerja sebagai wakil atau agen repre-
sentasi. Dalam konteks demikian, studi
ini juga akan menggunakan perspektif
komunikasi politik untuk mengkaji lebih
jauh perihal bagaimana anggota DPD
membangun komunikasi dengan kon-
stituennya.

Riset ini menghasilkan beberapa
temuan. Perlama, responden mengaku
memilih anggota DPD, meski belum
banyah tahu peran dan fungsinya. Sur-
vei IRE memperlihatkan bahwa ada 9z
persen responden di DIY yang meng-
gunakan hak pilihnya untuk memilih
anggota DPD dalam Pemilu zoo9,
sementara di IGltim ada 93,3 persen,
Tingkat partisipasi yang tinggi ternyata
tidak berkorelasi dengan tingkat pengeta-
huan masyarakat terhadap kelembagaan
DPD.

Hanya z4 persen responden di DIY
yang mengaku tahu tentang lembaga
DPD sedangkan di Kaltim hanya 28,5

persen responden. Adapun responden
yang tahu iembaga DPD, ketika ditanya
tentang tugas, fungsi dan kewenangan
DPD di DIY hanya separuh yang tahu (se-

tara dengan 15 persen dari total respon-
den), sedangkan di IGltim hanya sekitar

4r persen (setara dengan rr,8 persen dari
lolal responden).

Partisipasi masyarakat dalam memilih
anggota DPD dengan demikian belum
sebanding dengan pengetahuan masyara-

Sumber: Sunei I RL. zor l

kat terhadap tugas, fungsi dan wewenang
anggota DPD maupun lembaga DPD.
Hal Ini mengkonfirmasi bahwa DPD
sebagai lembaga representasi pasca-re-
formasi relatif belum dikenal responden.
Riset ini memperlihatkan bahwa anggota
DPD dipilih lebih karena ketokohannya
dalam memainkan sentimen simbolik
(kerabat, etnis, organisasi heagamaan,
maupun organisasi politik kepartaian).
Dengan kata 1ain, partisipasi masyarakat
dalam memilih DPD ketika Pemilu ma-
sih berupa partisipasi formal.

I(edua, dalam menjalankan fungsi
representasi, terdapat beragam model
komunikasi antara anggota DPD dengan
konstituennya. Pada saat reses, anggota
DPD cenderung memilih jenis saluran
komunikasi dalam bentuk tatap muka
secara langsung dengan konstifuen,
seminar, maupun talk show di TV atau
radio. Sedangkan di luar masa reses,
anggota DPD cenderung menggunakan
media sosial, SMS maupun penerbitan
buletin. Hasil sr-rwei IRE sebagaimana
dalam tabel di bawah yang menunjukkan
bahwa responden lebih menl-ukai saluran
komunihasi yang bersifat tatap muka
secara langsung daripada model komuni
kasi iainnya.

Thbei (terlampir) menunjukkan bahwa
tatap muka dalam kunjungan kerja
persentasenya paling tinggi memberi
makna bahwa warga ingin bertemu lang-
sung dengan anggota DPD sehingga
ada kedekatan dan tidak ada jarak antara
warga dengan wakilnya di Parlemen.
Sebenarnya proses komunikasi antara
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anggota DPD dengan konstituennya ini
mulai difasilitasi oleh Sekretariat |en-
deral DPD RI dengan pendirian sekre-
tariat DPD di setiap provinsi yang dapat
meniadi tempat bertul<ar gagasan, jaring
aspirasi, hingga pengaduan atas perma-
salahan daerah antara konstituen dengan
anggota DPD. Bahkan jika sekretariat ini
berfungsi dengan baik, dapat menjadi
arena untuk memperkuat fungsi repre-
sentasi, artikulasi dan agregasi anggota
DPD dalam membawa aspirasi daerah ke
tingkat pusat.

Agenda Kebijakan
Pertama, mengembangkan pendidikan

politik warga agar keterlibatan warga
dalam Pemilu tidak sel<adar partisipasi
formal. Ha1 ini penting dilakukan agar
masyarakat tidah berhenti pada praktek
demokrasi representasi simbollk tapi
pada demokrasi representasi substantil
dimana warga memilih anggota DPD
karena adanya kecocokan dalam hal ide-
ologi atau program yang diusung.

I(edua, mengembangkan komunikasi
dan memperkuat jaringan dengan berba-
gai kelompok strategis di daerah dan pu-
sat. Untuk memperjuangkan isu daerah
agar menjadi agenda ltebijakan nasional,
DPD membutuhkan dukungan dari 1em-

baga akademik, organisasi masyarakat
sipil dan media massa. Strategi lainnya
adalah mengembangkan relasi dengan
lembaga tinggi negara atau komisi ad
Lr.oc negara yang mempunyai fokus yang
sama dengan isu yang sedang diper-
juangkan anggota DPD. o

Thbel fenis Saluran Komunikasi yang Diminati oleh Responden

A1- Sekretariat DPD
42. Kunjungan kerja
43. Seminar
44. Rumah aspirasi anggota
45. Kegiatan sosial & keagamaan

Bl.Talkshow
82. SMS

B3. Website/media sosial
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