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ABSTRACT

The Representation Model of Regional House of Representatives in
Pesawaran Regency

(Case Study of Regional House of Representatives Recess Implementation in
Pesawaran 2015)

Rendi Ferdian

Regional House of Representatives of Pesawaran 2014 – 2019 period has
responsibilities in developing and actualizing the absolute house of representative.
One of the responsibilities is through recess implementation. The underproduction
of human development index, the height of poverty and unemployment numbers
is the main problem in Pesawaran. The Regional House of Representative as the
society’s representative is demanded to solve the problem. However the
preparatory process recess starting from the preparation, implementation,
reporting and follow up -plan haven’t been resulted solutions. The study aims to
determine about the implementation of the recess stages, the results of the recess
implementation and the model representative of Regional House of
Representatives in Pesawaran 2014-2019.

The method used in this research is qualitative research method, this study
focused on recess stages: (1) preparation, (2) implementation, (3) reporting, and
(4) the stage of follow-up plan. Furthermore, seeing the models of representation,
namely: ( 1) Formal, (2) Descriptive, (3) Symbolic, and (4) Substantive.

The study found: (1) The preparatory process recess is not comparable to the
number of people represented, the scope of the recess implementation is limited to
formal agendas and routines, the consultation results reporting to the public during
the recess is not ideal, efforts to plan follow-up people’s  aspirations have not
been measured. (2) Articulating and aggregating political interests function has
not been accomplished. (3) According to the implementation of the recess and a
number of measures resulted, they indicate that the seriousness of Regional House
of Representatives members in doing the representation functions shows a lot of
weaknesses and lack of seriousness. (4) The model of the Regional House of
Representatives members in Pesawaran is a symbolic representation model. To
optimize the recess in the future, it is necessary to (1) The implementation of more
intensive recess focuses on the quantity, (2) Members of Regional House of
Representatives and political parties should continually improve the political
capacity, and (3) Guidance and supervision towards members being



representatives of the people by the political parties, (4) Should be carried out
training on techniques and methods of absorbing society’s aspiration. (5) The
need for Standard Operating Procedure (SOP) in the implementation of the recess.

Keywords: Regional House of Representatives, Recess and Representation
Models



ABSTRAK

Model Perwakilan DPRD Kabupaten Pesawaran
(Studi Kasus Pelaksanaan Reses DPRD Pesawaran Tahun 2015)

Rendi Ferdian

DPRD Pesawaran periode 2014-2019 memiliki tanggung jawab membangun dan
mewujudkan lembaga perwakilan yang nyata, salah satunya melalui pelaksanaan
reses. Masih rendahnya indeks pembangunan manusia, tingginya angka
kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah utama di Pesawaran. DPRD
sebagai perwakilan masyarakat dituntut untuk dapat memecahkan permasalah
tersebut. Namun, reses yang berjalan selama ini dinilai belum maksimal, mulai
dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut belum menghasilkan
kebijakan solutif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
pelaksanan tahapan reses, hasil pelaksanaan reses dan model perwakilan DPRD
Kabupaten Pesawaran 2014 – 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian kualitatif, penelitian ini difokuskan pada tahapan reses
yaitu (1) persiapan, (2) pelaksanaan, (3) pelaporan, dan (4) tahapan rencana tindak
lanjut. Selanjutnya melihat model perwakilan, yaitu : (1) Formal, (2) Deskriptif,
(3) Simbolik, dan (4) Subtantif. Hasil penelitian menemukan: (1) Proses persiapan
reses tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang diwakili, ruang lingkup
pelaksanaan reses terbatas pada agenda formal dan rutinitas, pelaporan hasil
konsultasi publik pada pelaksaan reses belum ideal, upaya rencana tindak lanjut
aspirasi masyarakat belum terukur. (2) Fungsi pengartikulasian kepentingan
politik dan pengagregasian kepentingan politik belum terpenuhi. (3) DPRD
dalam melaksanakan fungsi perwakilan belum sungguh-sungguh. (4) Model
perwakilan DPRD Kabupaten Pesawaran adalah perwakilan simbolik (symbolic
representation). Untuk perbaikan reses diperlukan: (1) peningkatan kualitas dan
kuantitas reses, (2) Peningakatan kapasitas politik anggota DPRD dan Partai
Politik, (3) Pembinaan dan pengawasan partai politik pada anggotanya yang
menjadi wakil rakyat, (4) Pelaksanan pelatihan tentang teknik dan metode
penyerapan aspirasi masyarakat, (5) Perlu adanya Standart Operating Procedure
(SOP) dalam pelaksanaan reses.

Kata Kunci : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Reses dan Model Perwakilan
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Dinamika politik yang terjadi diberbagai negara di dunia menunjukkan bahwa 

sistem demokrasi semakin berkembang.  Hal ini dapat dilihat antara lain dengan 

jatuhnya sejumlah rezim diberbagai negara yang dinilai otoriter oleh kekuatan 

sipil, yang kemudian membangun tatanan pemerintahan yang baru dengan 

mengedepankan sistem demokrasi.  Di Indonesia dinamika perubahan politik yang 

lebih demokratis terjadi pada tahun 1998, yang lebih dikenal sebagai era 

reformasi.  Era reformasi sering digunakan sebagai pembatasperiode kelam 

demokrasi di Indonesia, yaitu ketikademokrasi bersifat semu dan hanya dijadikan 

alat legitimasi penguasa.   

 

Pada era reformasi ini,  salah satu fenomena yang terjadi adalah gelombang 

demokratisasi yang sangat kuat, setidaknya terdapat dua isu besar yang menjadi 

tuntutan reformasi dibidang politik. Pertama, perubahan sistem kepartaian, 

dimana pada masa orde baru hanya ada tiga peserta yang memiliki kesempatan 

untuk mengikuti pemilihan umum yaitu Golkar, PDI dan PPP.Setelah orde baru 

runtuh, terjadi eforia politik ditandai dengan lahirnya ratusan partai politik di 

Indonesia.Kedua, diberlakukannya otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan 

reformasi melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 
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Konsekuensi berlakunya undang-undang tersebut adalah semakin terbukanya 

keran demokrasi di tingkat lokal.  

 

Kedua perubahan tersebut membawa dampak terhadap berbagai aspek kehidupan 

berbangsa di Indonesia, diantaranya perubahan dalam sistem perwakilan.  Pada 

masa Orde Baru keberadaan lembaga perwakilan dibentuk berdasarkan 

interpretasi integralistik terhadap penerapan UUD 1945, tatanan struktur 

kenegaraan dan kekuasaan penentu kebijakan negara (Sanit, 2007: 54).  Lebih 

lanjut, Sanit mengemukakan bahwa kondisi ini membawa dampak: 

“…  lembaga perwakilan bukan lagi dilihat dalam konteksnya 

dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, melainkan dipandang 

sebagai komponen negara yang harus melaksanakan tugas 

kenegaraan bersama lembaga negara lainnya. Setidaknya terjadi dua 

bentuk implikasi dari cara pandang tersebut.  Pertama, terbukanya 

lembaga perwakilan akan intervensi penguasa yang atas nama negara 

memasukkan wakil atau orangnya menjadi anggota lembaga 

perwakilan rakyat tersebut. Kedua, lembaga perwakilan tidak 

berkesempatan lagi untuk menempati posisi yang secara relatif netral 

di antara rakyat dengan penguasa, akan tetapi lebih memihak kepada 

penguasa yang mewajibkannya melaksanakan tugas.  Pada 

gilirannya, posisi seperti itu menyebabkan dewan perwakilan tidak 

berwenang dan tidak berkesempatan untuk berinisiatif membuat 

kebijaksanaan serta memutuskannya.” 

 

 

Kondisi demikian juga tidak terlepas dari konstruksi kekuasaan yang 

tersentralisasi dilembaga eksekutif, baik di tingkat pusat maupun di tingkat 

daerah.  Sehingga lembaga perwakilan pada masa itu pada akhirnya lebih 

merepresentasikan  kekuasaan dan kepentingan eksekutif  daripada kepentingan 

rakyat yang memilihnya.  Karena itu, tidak heran jika pada masa Orde Baru 

lembaga perwakilan, baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat pusat 

maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat daerah diistilahkan 
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sebagai lembaga „pemberi stempel‟, kondisi yang menggambarkan bahwa 

lembaga perwakilan ini berada dibawah bayangan kekuasaan eksekutif.   

 

Kondisi ini juga tampak dari realita bahwa sebagian besar formulasi kebijakan 

publik berasal dari eksekutif, sedangkan DPR/DPRD sebagai lembaga perwakilan 

hanya berperan sebagai pemberi pengesahan terhadap draf kebijakan tersebut.  

Hal ini karena secara konstitusional kekuasaan legislasi berada di tangan 

DPR/DPRD bersama-sama dengan presiden/pemerintah daerah.   

 

Pasca reformasi, salah satu perubahan yang ingin diwujudkan dalam sistem politik 

di Indonesia adalah usaha untuk membangun dan mewujudkan lembaga 

perwakilan yang memiliki otoritas dan peran yang lebih besar. Sehingga 

diharapkan tidak hanya mampu melaksanakan fungsi perwakilan, namun juga 

dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat atau konstituen yang 

diwakilinya. Usaha untuk melakukan pembenahan juga sudah dilakukan secara 

kelembagaan, dengan mengupayakan membangun hubungan yang lebih baik 

antara yang mewakili dengan yang diwakili.   

 

Hal ini mulai tampak pada pemilihan umum tahun 2004 hingga 2014 kemarin, 

diberlakukannya sistem daerah pemilihan (Dapil). Melalui sistem dapil ini, dapat 

teridentifikasi lebih jelas tentang siapa mewakili siapa dan dari daerah mana. Para 

wakil juga dapat menyadari bahwa mereka terpilih karena mewakili orang dan 

daerah tertentu. Di sisi lain, rakyat selaku pemilih juga dapat mengetahui siapa 

yang mewakilinya dan daerahnya.Sistem ini berlaku baik untuk DPR RI, DPRD 

Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Melalui sistem seperti ini, ketika rakyat 
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dari suatu daerah tertentu memiliki masalah dan mereka ingin mengadu kepada 

wakilnya, maka lebih jelas siapa yang harus ditemui. 

 

Selain itu, secara kelembagaan para anggota dewan juga diharuskan untuk 

mengadakan kunjungan secara rutin ke daerah pemilihannya masing-masing 

untuk melakukan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat, terutama pada masa 

reses. Melalui kegiatan ini diharapkan agar para wakil rakyat tersebut dapat 

mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi oleh masyarakat 

di daerah pemilihannya dan masyarakat pun dapat menyalurkan aspirasinya secara 

langsung tanpa harus melalui proses birokrasi yang cukup rumit. 

 

Selain itu, kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan pada masa 

reses tersebut diharapkan para wakil rakyat dapat berusaha memperjuangkan dan 

mengupayakan penyelesaian permasalahan yang ada di daerah pemilihannya 

melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat bersama pemerintah. Para anggota 

lembaga perwakilan juga dapat menyalurkan jalan pemecahan melalui institusi-

institusi lain seperti partai politik tempatnya berasal atau media massa. 

 

Kerangka kelembagaan perwakilan yang demikian dibuat agar para anggota 

lembaga perwakilan dapat lebih bersikap responsif terhadap berbagai isu yang 

berkembang di daerah pemilihannya masing-masing. Hal ini dapat dilakukan 

dengan proses pengumpulan berbagai masukan dan menyampaikan serta 

memperjuangkannya melalui keputusan-keputusan politik.  

 

Di samping itu, kerangka mekanisme kelembagaan yang demikian juga 

diharapkan dapat meningkatkan terjadinya akuntabilitas dari wakil rakyat.  Secara 



5 

 

 

 

politik, para wakil rakyat akan dapat dikatakan memiliki akuntabilitas 

(accountable) ketika rakyat memberireward dengan memilihnya kembali sebagai 

wakil rakyat pada Pemilu di periode berikutnya.  Sebaliknya, wakil rakyat tersebut 

dapat dikatakan tidak accountable ketika mereka gagal dipilih kembali oleh rakyat 

di dapilnya. 

 

Demikian juga yang diharapkan dengan para anggota lembaga perwakilan yang 

saat ini duduk di DPRD Kabupaten Pesawaran.Kabupaten Pesawaran pada Pemilu 

tahun 2014 lalu memiliki 45 orang anggota. Dimana pada Pemilu legislatif 2014 

yang lalu untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pesawarandi bagi menjadi 

lima daerah pemilihan dengan jumlah alokasi kursi setiap daerah pemilihan dibagi 

sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.Mengacu hal tersebut, akan 

digambarkan tentang hasil perolehan suara Partai Politik pada pemilu DPRD 

Kabupaten Pesawaran 2014, yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1Rekapitulasi Hasil Penghitungan  Suara DPRD KabupatenPesawaran 
 

No Partai Peserta Pemilu 
Perolehan Suara 

Suara % 

1 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 16.611 7,01% 

2 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 23.458 9,89% 

3 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 20.630 8,70% 

4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 37.347 15,75% 

5 Partai Golongan Karya (Golkar) 26.710 11,27% 

6 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 25.879 10,92% 

7 Partai Demokrat (PD) 17.258 7,28% 

8 Partai Amanat Nasional (PAN) 34.602 14,60% 

9 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 15.350 6,47% 

10 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 11.428 4,82% 

11 Partai Bulan Bintang (PBB) 6.948 2,93% 

12 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 851 0,36% 

JUMLAH 237.072 100% 

Sumber : KPUD Kabupaten Pesawaran 2014 
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Berdasarkan penetapan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, 

KPUD Pesawaran menetapkan menjadi lima daerah pemilihan (dapil).  Jumlah 

keseluruhan anggota DPRD Pesawaran sebanyak 45 orang yang mewakili 5 dapil. 

Jumlah masing-masing dapil bervariasi sesuai dengan jumlah pemilih di masing-

masing dapil. 

 

Tabel 1.2. Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten PesawaranTerpilih Periode 

2014-2019 

 

Dapil Nama Kecamatan Jumlah Kursi 

Dapil I Gedong Tataan 9 Kursi 

Dapil II Tegineneng dan Negeri Katon 12 Kursi 

Dapil III Kedondong, Way Lima dan Way Khilau 11 Kursi 

Dapil IV Padang Cermin 10 Kursi 

Dapil V Punduh Pidada dan Marga Punduh 3 Kursi 

Sumber : KPUD Kabupaten Pesawaran 2014 

 

Berdasarkan hasil pemilihan umum, terdapat 45 (empat puluh lima) anggota 

DPRD Kabupaten Pesawaranyang terpilih. Sebagai representasi pemilih atau 

masyarakat Pesawaran, anggota DPRD diharapkan mampu menghimpun aspirasi 

dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat selaku konstituen 

yang diwakilinya, serta apa saja yang dilakukan anggota DPRD dalam 

memperjuangkannya melalui proses-proses politik yang ada di tingkat kabupaten 

sebagai representasi masyarakatnya di masing-masing daerah pemilihan. 

 

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari berbagai aspek atau 

indikator, sejak Pesawaran ditetapkan sebagai kabupaten definitif belum 

menunjukkan capaian pembangunan yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari 

masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia. Masih tingginya angka 
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kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Pesawaran, serta beberapa indikator 

lainnya yang mencerminkan kinerja pembangunan di Pesawaran masih lambat. 

 

Tabel 1.3. Indikator Umum Kinerja Pembangunan Kabupaten Pesawaran 

 

Indikator 
Kab. 

Pesawaran 
Provinsi Pringkat 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71.25   72.87 10 

Tingkat Kemiskinan 17.86 13,27 13 

Tingkat Pengangguran 9,60 5,69 13 

Sumber: Kompilasi Data BPS Lampung Tahun 2013 

 

 

Merujuk pada data BPS Lampung, tentang Indek Pembangunan Manusia (IPM), 

posisi IPM Kabupaten Pesawaran berada pada peringkat 10 dari 14 Daerah di 

Lampung dan masih lebih rendah dibanding rata-rata IPM Provinsi Lampung. 

Begitu juga dengan angka kemiskinan di Pesawaran berada pada peringkat 13 dan 

jauh dibawah rata-rata angka kemiskinan provinsi. Masalah ketenagakerjaan 

menunjukkan bahwa angka pengangguran di Pesawaran termasing yang sangat 

tinggi, berada pada peringkat 13 dengan jumlah 9,60%. Berdasarkan beberapa 

data pokok di atas menujukkan pembangunan di Pesawaran masih belum optimal. 

 

Bentuk nyata tidak optimalnya fungsi DPRD dalam penyelenggaraan 

pemerintaahan daerah ditandai dengan tidak berjalannya fungsi pokok DPRD 

sebagai lembaga perwakilan, baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, hal 

ini merujuk pada hasil riset Peran DPRD Jawa Barat Dalam Memperjuangkan 

Kepentingan Publik, dalam Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume V 

No.I/Juni, Dina (2015: 57-58). 

“Peran anggota DPRD Propinsi Jawa Barat dalam membuat keputusan 

(Peraturan daerah) masih di dominasi oleh usulan eksekutif. Anggota 

DPRD masih belum maksimal dalam mengajukan usulan inisiatif dalam 
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rangka memperjuangkan aspirasi publik. Sehingga akan menimbulkan 

terjadinya ketimpangan dalam mengambil keputusan kebijakan” 

 

Penelitian lainnya yang peneliti temukan dengan judul Analisis Akuntabilitas 

Politik Reses, Studi Tentang Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa 

Tengaholeh Rachmad Hendriyanto, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, dengan hasil sebagai 

berikut: 

“Tiga hal yang menjadi titik penilaian dalam penegakan akuntabilitas 

politik kegiatan reses DPRD yang sehat dan bertanggung jawab dari hasil 

penelitian diatas. Pertama, masih kurangnya kemampuan legislatif untuk 

mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat pemerintah sesuai dengan 

kebutuhan rakyat. Dari hal itu dapat dilihat dari frekuensi pengambilan 

keputusan publik yang dilakukan pemerintah yang belum mencakup 

kepentingan masyarakat umum karena, setiap pengambilan keputusan, 

yang ada masyarakat justru tidak tahu. Kedua, penegakan akuntabilitas 

politik secara sehat dan bertanggung jawab dapat dilihat dari mutu 

interaksi dan komunikasi yang terjadi antara legislatif dan pemerintah 

dalam menanggapi temuan reses. Kuantitas informasi yang diberikan 

legislatif kepada pemerintah masih kurang intens, sehingga lembaga 

tersebut seperti berjalan sendiri-sendiri. Misal, dalam menyerap aspirasi 

saja mereka punya cara sendiri, legislatif melalui reses, dan eksekutif 

melalui Musrenbang, dan hal itu menyebabkan, aspirasi masyarakat 

kurang maksimal terakomodirnya. Ketiga, batasan wewenang yang jelas 

antara kebijakan publik yang dapat dan tidak dapat diintervensi legislatif 

(discretionary and nondiscretionary decision-making spheres). Kalau 

untuk hal ini memang sudah berjalan dengan baik”. 

 

 

Penelitian lainnya berupa tesis yang penulis temukan berjudul Efektivitas 

Penjaringan Aspirasi Masyarakat Pada Masa Reses Oleh Anggota DPRD 

Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung yang di tulis oleh R. Ismail As‟ad 

mengemukakan sejumlah hal tentang hasil reses yang belum sesuai dengan yang 

diharapkan, sebagai berikut: 

“pertama,Proses persiapan reses sangat terbatas apabila diabandingkan 

dengan jumlah masyarakat yang diwakili oleh masing-masing anggota 

DPRD tersebut. Selain ituruang lingkup pelaksanaan reses terbatas pada 

agenda formal dan rutinitas, aspirasi yang diserap dari masyarakat masih 
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bersifat umum, parsial dan tidak spesifik pada akar permasalah di 

masyarakat. Selanjutnya pelaporan hasil konsultasi publik pada pelaksaan 

reses belum ideal, serta masih banyak hambatan dalam rencana tindak 

lanjut aspirasi masyarakat.Kedua,Fungsi pengartikulasian kepentingan 

politik  dan  pengagregasian kepentingan politik belum terpenuhi  

pelaksanaan reses terbatas pada agenda formal dan rutinitas dewan semata. 

Belum menunjukkan upaya pengartikulasian kepentingan senyatanya. 

Begitu juga pada fungsi pengagregasian kepentingan politik berupa 

rencana tindak lanjut hasil pelaksanaan reses menunjukkan masih banyak 

kendala yang dihadapi. 

 

 

Ketiga hasil penelitian di atas menggambarkan ukuran kinerja DPRD pada 

umumnya, dimana DPRD sebagai penjelmaan rakyat yang diwakilinya tidak 

tampak nyata dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk dalam 

pelaksanaan reses yang mensyaratkan adanya proses artikulasi kepentingan 

masyarakat oleh anggota DPRD. Tidak berhenti disitu, tahapan agregasi 

kepentingan merupakan puncak perjuangan anggota DPRD bagi rakyat yang 

diwakilinya. Wujud kongkritnya, terakomodasinya sejumlah usulan masyarakat 

dalam skema program dan anggaran daerah tahun berikutnya sebagai hasil nyata 

pelaksanaan reses DPRD. 

 

Dalam konteks, pelaksanaan fungsi DPRD Peswaran tentunya tidak keluar dari 

agenda pembangunan Kabupaten Pesawaran yang telah digariskan dalam 

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pesawaran 2010-

2015 dijelaskan bahwa terdapat beberapa isu strategis yang menjadi kerangka 

dalam pembangunan Kabupaten Pesawaran, minimal untuk 5 (lima) tahun. Isu-isu 

strategis tersebut di antaranya adalah sebagai berikut : 

1. Isu Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan 

tatakelola lembaga pendidikan 
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2. Isu Meningkatkan derajat kesehatan melalui penataan manajemen institusi-

institusi kesehatan 

3. Isu Pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan 

yang inovatif, kreatif, produktif, dan unggul berbasis pada pertanian, 

pariwisata, industri kecil, dan koperasi 

4. Isu Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk 

mendukung kemajuan pembangunan 

5. Isu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 

6. Pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan 

berwawasan lingkungan dan  

7. Isu Bidang Pemanfaatan Potensi Daerah. 

 

Isu-isu strategis tersebutlah yang menjadi poin penting dalam membangun 

Kabupaten Pesawaran. DPRD Kabupaten Pesawaran sebagai wakil rakyat di 

parlemen diharapkan mampu menjadi jembatan bagi rakyat dalam 

memperjuangkan aspirasi-aspirasinya melalui kegiatan reses yang dilakukan 

secara berkala. Dengan demikian, sinergisitas antara pemerintah dan rakyat dapat 

berjalan dengan baik, serta bagaimana upaya anggota DPRD dalam 

memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya dapat diformulasi menjadi 

agenda kebijakan pemerintah daerah. 

 

Mengingat pentingnya kedudukan DPRD dalam menggerakan agenda 

pembangunan daerah, sebagai fungsi pembangunan daerah dan kesejahteraan 

masyarakat. Maka, pelaksanaan reses menjadi momentum utama bagi DPRD 

Kabupaten Pesawaran dalam memenuhi janji politiknya saat pemilu yang secara 
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formal dilembagakan dalam tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan 

pengawasan. Terlebih lagi, dalam pelaksanaan reses terdapat alokasi anggaran 

yang digunakan DPRD, yang tentunya harus memberikan hasil yang terukur 

sebagai bentuk akuntabilitas anggran. 

 

Tabel 1. 4. Anggaran Reses DPRD Pesawaran TA. 2015 

 

Tahapan Anggaran Jumlah Anggran 

Triwulan I Rp 175. 226.500,00 

Triwulan II Rp    59.546.500,00 

Triwulan III Rp    59.296.500,00 

Triwulan IV Rp    59.570.500,00 

Total Rp  353.640.000,00 
Sumber: DPPA Sekretarit Dewan Kabupaten Pesawaran 2015 

 

Berdasarkan data alokasi anggaran reses DPRD Kabupaten Pesawaran TA.2015 

menunjukkan alokasi yang signifikan, mengingat anggota DPRD secara 

konstitusional memiliki fungsi representasi berdasarkan daerah pemilihannya. 

Sehingga kedudukan setiap anggota DPRD sudah mencerminkan masyarakat yang 

diwakilinya. Namun demikian, dalam kerangka optimalisasi pelaksanaan fungsi 

tersebut alokasi dana reses dapat dianggap lumrah sepanjang out put reses 

memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat. 

Manfaat yang dimaksudkan tentunya, berkaitan dengan agenda penanganan dan 

penuntasan berbagai permasalah masyarakat Kabupaten Pesawaran. 

 

Uraian di atas, memberikan beberapa pertimbangan utama penelitian ini, yaitu: (1) 

pelaksanaan fungsi DPRD sebagai perwakian masyarakat belum sesuai harapan 

masyarakat pesawaran, (2) secara geografis pesawaran memiliki letak strategis, 

dekat dari perkotaan dan berada diperlintasan barat Pulau Sumatera, namun masih 
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rendahnya IPM Pesawaran, tingginya angka kemiskinan dan tingkat 

pengangguran, (3) Dominasi pihak eksekutif (kepala daerah dan birokrasi) lebih 

dominan dalam mengusulkan program, (4) Adanya pertanggungjawaban anggaran 

yang digunakan dalam pelaksanaan reses, (5) DPRD merupakan sarana 

penyaluran aspirasi masyarakat yang paling mungkin mengakomodir aspirasi 

masyarakat.  

 

Reses merupakan pelaksanaan fungsi DPRD, dalam kerangka pelaksanaan fungsi 

tersebutterdapat sejumlah tuntutan yang besar terhadap DPRD, bukan hanya 

secara prosedur melaksanakan reses namun juga mampu merumuskan pemecahan 

masalah yang dituangkan dalam bentuk nyata dalam agenda pembangunan baik 

secara taktis maupun strategis. Lebih dari itu, proses pelaksanaan reses 

selanjutnya akan menjadi cerminan model perwakilan yang dijalankan oleh DPRD 

Kabupaten Pesawaran Periode 2014 – 2019. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian iniadalah “Apakah Model Perwakilan DPRD Kabupaten 

Pesawaran Ditinjau dari Pelaksanaan ResesAnggota DPRD Kabupaten Pesawaran 

Periode 2014-2019?” 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan antara lain : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan hasil reses oleh anggota DPRD 

Kabupaten Pesawaran Periode 2014-2019. 

2. Untuk mengetahui Model Perwakilan DPRD Kabupaten Pesawaran Periode 

2014-2019. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan tentang pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Pesawaran 

dan model perwakilan yang dikembangkan.  

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi anggota DPRDdalam menyempurnakan pelaksanaan reses, baik 

secara prosedur maupun substansinya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Konsep Partai Politik dan Pemilihan Umum 

 

1. Pengertian Partai Politik 

 

Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi yang memiliki posisi penting 

dalam pelembagaan politik masyarakat. Pada negara-negara berkembang seperti 

Indonesia kehidupan politik termasuk di dalamnya perkembangan partai politik 

marak dibicarakan dan menjadi sesuatu yang sering mengundang perdebatan, oleh 

karena itu memahami arti penting partai politik menjadi awalan untuk mengkaji 

kehidupan partai politik. 

 

Mengenai pengertian partai politik, terdapat beberapa pendapat ahli yang secara 

umum menekankan bahwa partai politik pada aspek mempertahankan dan 

merebut kekuasaan. Menurut Roger Saltau dalam Agustino (2007:101) 

menyebutkan bahwa partai politik merupakan sekelompok warga Negara yang 

terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan 

kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan 

melakukan kebijakan mereka sendiri. Sedangkan Sigmund Neumann dalam 

Rahman (2007:102) partai politik adalah dari aktifitas-aktifitas politik yang 

berusaha untuk menguasai pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar 
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persaingan dengan suatu golongan-golongan atau golongan-golongan lain yang 

memiliki pandangan yang berbeda. 

 

Carl Friedrich dalam Surbakti (1999:116) memberikan batasan bahwa partai 

politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan 

untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi 

pemimpin partainya, dan berdasar kekuasan itu akan memberikan kegunaan 

materiil dan idiil kepada anggotanya. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa partai 

politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya 

mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini 

adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik –

(biasanya) dengan cara konstitusionil – untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan 

mereka (Budiardjo, 2008 : 404) tentunya memiliki ideologi tersendiri terkait 

dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. 

 

Merujuk pada beberapa definisi partai politik di atas, setidaknya dapat dirumuskan 

bahwa partai politik merupakan kumpulan masyarakat yang terorganisir yang 

memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dan melakukan persaingan 

dengan kelompok lain untuk meraih kekuasaan, serta memiliki ideologi dalam 

mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. 

 

Berdasarkan konsep partai politik di atas, menggambarkan bahwa kekuasaan yang 

dicapai oleh individu-individu partai politik memiliki konsekuensi yang harus 

diselaraskan dengan agenda publik, sebagai bagian menjaga kedudukan partai 

politik sebagai lembaga masyarakat, bukan lembaga perorangan. Kaitannya 

dengan pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, partai politik 
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memiliki kepentingan terhadap agenda tersebut, melalui pelaksanaan reses 

anggota DPRD dapat menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya 

masing-masing. Aspirasi masyarakat hasil reses selanjutnya dijadikan bahan 

untuk diwujudkan sebagai program pembangunan daerah, dengan kekuasaan yang 

dimiliki anggota DPRD diantaranya salah satunya fungsi budgeting.  

 

2. Fungsi dan Tujuan Partai Politik 

 

Sebagai salah satu pilar demokrasi, sesuai dengan pengertiannya partai politik 

menurut (Budiardjo, 2008 : 405-410) memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: 

a. Partai sebagai sarana komunikasi politik 

Dalam masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak pendapat dan 

aspirasi yang berkembang. Pendapat dan aspirasi seseorang atau kelompok  

perlu ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain, yang 

dinamakan proses penggabungan kepentingan (interest aggregationatau 

agregasi kepentingan). Setelah digabungkan, pendapat dan aspirasi tersebut 

diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur, yang dinamakan 

perumusan kepentingan (interest articulationatau artikulasi kepentingan).  

Agregasi dan artikulasi kepentingan ini merupakan salah satu fungsi 

komunikasi partai politik.Agregasi dan artikulasi kepentingan ini untuk 

mengurangi adanya kesimpangsiuran dan benturan pendapat atau aspirasi.  

Setelah itu partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan yang 

diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar 

dijadikan kebijakan umum (public policy). 
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b. Partai sebagai sarana sosialisasi politik 

Partai politik juga memainkan peranan sebagai sarana sosialisasi 

politik(instrument of political socialization). Di dalam ilmu politik sosialisasi 

politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap 

dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam 

masyarakat di mana ia berada. 

c. Partai sebagai sarana recruitment politik 

Partai Politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang 

berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai 

politik (political recruitment). 

d. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict management) 

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam 

masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai 

politik berusaha untuk mengatasinya. 

 

Fungsi utama partai politik menurut Surbakti (1999:116-121) ialah mencari dan 

mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun 

berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh partai politik dalam 

sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan 

ialah ikut serta dalam pemilihan umum, sedangkan cara yang digunakan partai 

tunggal dalam sistem politik totaliter berupa paksaan fisik dan psikologik oleh 

suatu diktatorial kelompok (komunis) maupun diktatorial individu (fasis).  

 

Partai politik baik dalam sistem demokrasi maupun totaliter juga melaksanakan 

sejumlah fungsi sebagai berikut:  (1) Pelaksana sosialisasi politik, (2) Rekruitmen 
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politik, (3) Partisipasi Politik, (4) Pemandu Kepentingan, (5) Komunikasi Politik,          

(6) Pengendali konflik dan (7) sebagai kontrol politik. 

 

Menurut  UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan bahwa partai 

politik memiliki tujuan tertentu pada pasal 11 sebagai berikut: 

a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga 

negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

b. Penciptaan iklim yang kondusif  bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia 

untuk kesejahteraan masyarakat; 

c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam 

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; 

d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan 

e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme 

demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. 

 

Studi tentang partai politik lainnya menyebutkan bahwa fungsi partai tidak selalu 

konstan dan cenderung mengalami tranformasi. Mendasarkan pada 

konseptualisasi V.O. key  (1964:163-164) dalam Pamungkas (2011:15)tentang 

kerangka tiga bagian partai, yaitu partai dipilih (party in electorate), partai sebagai 

sebuah organisasi (party organization), dan partai institusi pemerintah (party in the 

government) (lihat bagian 1), Rusell J. Dalton dan Martin P. Wattenberg (2000: 5-

10) mendaftar sejumlah fungsi partai dari setiap bagian tersebut. 
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Bagan 2.1 

Tiga Bagian Partai politik 

Sumber: Bibby (1992:6); Beck dan Sorauf (1992:11) 

 

Pertama,adalah fungsi partai di elektorat (parties in the electorate). Pada bagian 

ini fungsi partai menunjuk pada penampilan partai politik dalam menghubungkan 

individu dalam proses demokrasi. Terdapat 4 (empat) fungsi partai yang termasuk 

dalam fungsi partai di elektorat. (1) Menyederhanakan pilihan pada pemilih; (2)  

pendidikan warga negara. (3) membangkitkan simbol identifikasi dan loyalitas; 

dan (4) mobilisasi rakyat untuk berprestasi.  

 

Kedua, adalah fungsi partai sebagai organisasi (parties as organization). Pada 

fungsi ini menunjuk pada fungsi-fungsi yang melibatkan partai sebagai organisasi 

politik, atau proses-proses di dalam organisasi partai itu sendiri. Pada bagian ini 

partai politik setidaknya memiliki 4 ( empat) fungsi, yaitu: (1) rekruitmen 

kepemimpinan politik dan mencari pejabat pemerintahan, (2)  pelatihan elit 

politik; (3) pengartikulasian kepentingan politik; dan (4) pengagregasian 

kepentingan politik. 

 

OrganisasiPartai 

(Komite Partai, pegawai, 

Pekerja) 

Partai di pemerintahan 

(Para Pejabat Pemerintah) 

Partai di Elektorat 

(identifier dan pemilih partai) 
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Ketiga, adalah fungsi partai di pemerintahan (parties in government). Pada arena 

ini, partai bermain dalam pengelolaan dan penstrukturan persoalan-persoalan 

pemerintah. Partai telah identik dengan sejumlah aspek kunci proses demokratik. 

Terdapat 7 (tujuh) fungsi utama partai di pemerintahan, yaitu: (1) menciptakan 

mayoritas pemerintah; (2) pengorganisasian pemerintah; (3) implementasi tujuan 

kebijakan; (4) mengorganisasikan ketidaksepakatan dan oposisi; (5) menjamin 

tanggung jawab tindakan pemerintah; (6) kontrol terhadap administrasi 

pemerintahan; dan (7) memperkuat stabilitas pemerintahan. 

 

Sementara itu, menurut Caton (2007:7) dalam Pamungkas (2011:20) pada negara 

demokrasi dari berbagai fungsi partai politik yang ada sebenarnya terdapat 4 

(empat fungsi sentral partai politik. Pertama adalah fungsi artikulasi kepentingan, 

yaitu mengembangkan program-program dan kebijakan pemerintahan yang 

konsisten. Kedua, fungsi agregasi kepentingan, memungut tuntutan masyarakat 

dan membungkusnya. Ketiga, rekruitmen, yaitu menyeleksi dan melatih orang 

untuk posisi-posisi di eksekutif dan legislatif. Keempat, mengawasi dan 

mengkontrol pemerintahan. 

Tabel 2.1. Fungsi Partai Dalam Negara Dengan Demokrasi 

 

 Artikulasi Agregasi Rekrutmen 

Pemerintah  Melaksanakan 

kebijakan 

Melaksanakan 

dukungan kepada 

pemerintah 

 

Mengisi posisi 

pemerintah 

Oposisis Mengembangkan 

alternative 

Mendapatkan 

dukungan untuk 

pemerintah 

Membangun 

kelompok orang 

yang kompeten 

Sumber: Caton (2007:7) 
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Menurut Caton, ketiga fungsi yang pertama, yaitu artikulasi, agregasi, dan 

rekruitmen, memainkan dua peran fundamental dimana partai politik bermain 

dalam proses politik: mereka membentuk pemerintahan, atau mereka menjadi 

oposisi. Keberadaan atau posisi sebuah partai, yaitu menjadi penguasa atau 

oposisi akan menentukan bagaimana fungsi artikulasi, agregasi, dan rektuitmen 

politik diekspresikan. Jika sebuah partai menjadi partai yang sedang berkuasa 

maka fungsi artikulasi diwujudkan dalam bentuk melaksanakan kebijakan 

pemerintahan atau partai; fungsi agregasi diwujudkan dengan melanggengkan 

dukungan kepada pemerintahan; dan fungsi rekruitmen diekspresikan dengan 

mengisi posisi-posisi pemerintahan. 

 

Fungsi-fungsi utama partai tersebut akan diekspresikan secara berbeda ketika 

partai itu bukan menjadi bagian dari partai pemerintah atau partai penguasa. 

Ketika sebuah partai menjadi partai yang bukan sedang memerintah atau partai 

sedang menjadi oposisi maka fungsi partai diekspresikan sebagai berikut: pada 

fungsi artikulasi kepentingan partai mengembangkan alternatif kebijakan, pada 

fungsi agregasi partai berusaha mendapat dukungan publik untuk perubahan, dan 

rekruitmen diekspresikan dengan membangun kelompok orang yang kompeten 

sebagai alternatif pejabat yang sedang berkuasa. 

 

Sementara itu, fungsi keempat partai politik, yaitu mengawasi dan mengontrol 

pemerintah, tergantung pada variasi sistem politik. Pada sistem parlementarian, 

dimana pemerintah dipilih oleh parlemen dan tergantung pada dukungan parlemen 

maka fungsi  keempat hanya dimainkan oleh oposisi. Partai penguasa berperan 

melegitimasi dan mendukung jalannya pemerintahan demi keberlanjutan 
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pemerintahannya. Sedangkan pada sistem presidensiil, dimana eksekutif adalah 

independen, legislatif secara keseluruhan memainkan fungsi ini, yaitu fungsi 

mengawasi dan mengontrol pemerintahan. Pada sistem presidensiil,  semua 

kekuatan partai dilegislatif menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap 

jalannya pemerintahan, tanpa terkecuali. Relasi antara eksekutif dan 

legislatifadalah mutual-independen yang itu terformulasikan dalam relasi “check 

and balances”. 

 

Berdasarkan pendapat beberapa pakar dan ketentuan undang-undang tentang 

partai politik, tujuan dan fungsi partai politik, maka dalam kajian ini yang akan 

menjadi penekanan adalah fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik. 

Terutama pelaksanaan fungsi organisasi partai politik berupa proses 

penggabungan kepentingan (interest aggregation atau agregasi kepentingan) dan 

perumusan kepentingan (interest articulation  atau artikulasi kepentingan). Partai 

politik sebagai sarana rekruitmen politik, telah melakukan rekruitmen politik dan 

terpilih sejumlah wakil rakyat yang mewakili masyarakat. Memiliki tugas 

mengagregasi kepentingan dan mengartikulasi kepentingan, salah satunya pada 

saat pelaksanaan reses. 

 

Terkait penjelasan fungsi partai dalam negara demokrasi, yang menjadi titik tekan 

adalah bagaimana mewujudkan tujuan dan fungsi partai politik. Anggota DPRD 

Pesawaran sebagi perwakilan partai politik memiliki tanggung jawab dalam 

mewujudkan tujuan masing-masing partai politik dalam bingkai tujuan 

pembangunan nasional dan lokal. Menilai fungsi partai politik, sebagai fungsi 

artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat menunjukkan bahwa reses adalah 
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operasionalisasi sebagian fungsi partai politik, khususnya artikulasi dan agregasi 

kepentingan. 

 

3. Konsep Pemilihan Umum 

Pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan lazimnya 

dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Pasca perubahan amandemen UUD 1945, 

semua anggota lembaga perwakilan dan bahkan presiden serta Kepala Daerah 

dipilih dengan mekanisme Pemilihan Umum. Pemilihan umum menjadi agenda 

yang diselenggarakan secara berkala di Indonesia. 

Ibnu Tricahyo dalam bukunya yang berjudul Reformasi Pemilu, mendefinisikan 

Pemilihan Umum sebagai berikut: ”Secara universal Pemilihan Umum adalah 

instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk 

pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan 

rakyat” (Tricahyo, 2009:6). Definisi di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum 

merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk 

pemerintahan yang absah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan 

kepentingan rakyat. 

Pendapat lain mengemukakan bahwa pemilihan umum sering disebut juga dengan 

”Political Market”, artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat 

individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian 

masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik/perorangan) dengan 

pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan 

serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik 
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melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta 

media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar 

pribadi yang berbentuk face to face (tatap muka) atau lobby yang berisi 

penyampaian pesan mengenai program, platform, azas, idiologi serta janji-janji 

politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat 

menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik/peserta perorangan yang 

menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif 

maupun eksekutif. 

Menurut Haryanto (1998:82) Pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang 

penting. Hal itu merupakan perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam 

kehidupan kenegaraan.Dengan melakukan pemilihan terhadap wakil-wakilnya 

secara bebas, maka berarti bahwa rakyat sudah ikut terlibat dalam kehidupan 

kenegaraan secara tidak langsung.  

 

Pemilihan merupakan sarana legitimasi masyarakat kepada penguasa. Dalam hal 

ini pemilu dipersepsikan sebagai jantung dari proses politik dan merupakan 

penjelmaan dari demokrasi. Meskipun demikian penyelenggaraan pemilu pada 

suatu negara bukan secara absolut menandakan bahwa negara tersebut adalah 

negara demokratis, karena pada negara otoriter dan totaliter sekalipun, tidak 

jarang pemilu diselenggarakan sebagai ritual guna memperkuat posisi elit politik 

dan penguasa dalam pemerintahan. 

 

Pemilihan umum adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan atau 

pencontrengan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat  menjadi anggota 

legislatif, atau menjadi kepala pemerintahan. Fungsi pemilu adalah mengatur 
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prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota legislatif atau kepala 

pemerintahan. Sementara tujuan dari pemilu ada tiga :  

a) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan 

alternatif kebijakan umum. 

b) Mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada 

legislatif maupun eksekutif sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. 

c) Sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara 

dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. 

 

Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan 

negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam 

parlemen dengan sistem perwakilan (representative democracy) atau demokrasi 

tidak langsung (indirect democracy). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh 

rakyat melalui Pemilu (general election). Soedarsono mengemukakan lebih lanjut 

dalam bukunya yang berjudul Mahkamah Konstitusi Pengawal Demokrasi, bahwa 

yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah sebagai berikut: secara berkala 

agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat. 

“Pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan 

diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, 

presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis” (Soedarsono, 

2005:1). 

 

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat 

minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil 

daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Kedaulatan rakyat 

dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan. 

Kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh presiden 



26 

 

 

 

dan Kepala Daerah yang juga dipilih secara langsung. Anggota legislatif maupun 

Presiden dan Kepala Daerah karena telah dipilih secara langsung, maka semuanya 

merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-

masing. 

Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan yang begitu 

penting dan agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, 

maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui 

pemilihan umum. Menurut Jimly Asshidiqqie pentingnya penyelenggaraan 

Pemilihan Umum secara berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya 

sebagai berikut: 1) pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke 

waktu; 2) kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah; 3) pertambahan 

penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya; 4) guna 

menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislatif. 

(Asshidiqqie, 2006:169-171). 

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa beberapa sebab pentingnya pemilihan 

umum diantaranya adalah aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi kehidupan 

rakyat berubah, pertambahan penduduk dan regulasi kepemimpinan. Pemilihan 

umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Kondisi kehidupan 

rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang mewadahi 

dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan 

rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan hak 

pilihnya dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik cabang eksekutif 

maupun legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum. 
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan pemilu adalah partisipasi warga negara yang dilaksanakan 

dengan prinsip kebebasan untuk memilih para wakilnya yang akan bertindak 

sebagai penyelenggara negara, sebagai cerminan kehidupan demokrasi. Berkaitan 

dengan reses sebagai amanat bagi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran 

merupakan media dalam memenuhi kewajiban kepada konstituen yang telah 

memilih partai atau anggota DPRD tersebut. Sejumlah janji yang dikampanyekan 

pada saat pemilihan umum dapat diformulasikan melalui mekanisme reses yang 

mampu ditindak lanjuti. 

 

4. Fungsi Pemilihan Umum 

 

Menurut Hikam (2002: 41) ada empat fungsi terpenting pemilu, yaitu sebagai 

berikut : 

 

a. Legitimasi Politik 

 

Melalui pemilu, legimitasi pemerintah atau pengusaha dikukuhkan karena 

pemerintah terpilih hakikatnya adalah pilihan rakyat terbanyak yang memiliki 

kedaulatan. Dalam hal ini, kebijaksanaan yang dibuat pemerintah selaku decision 

maker akan memperoleh dukungan atau sangsi yang kuat, karena keduanya 

berlandaskan sepenuhnya pada aspirasi rakyat bukan pemaksaan. 
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b. Terciptanya Perwakilan Politik 

 

Seleksi kepemimpinan dan perwakilan dapat dilakukan secara lebih fair karena 

keterlibatan warga negara.Praktek demokrasi modern, yaitu melalui perwakilan 

dapat dilakukan sepenuhnya. 

 

c. Sirkulasi Elit Politik 

 

Dengan Pemilu, terjadinya sirkulasi atau pergantian elit kekuasaan dilakukan 

secara lebih adil, karena warga negaralah yang langsung menentukan siapa yang 

masih dianggap memenuhi syarat sebagai elit politik dan siapa yang tidak. Secara 

tidak langsung ini pula menggambarkan bahwa Pemilu memiliki fungsi control 

warga negara terhadap pemerintahnya. 

 

d. Pendidikan Politik 

 

Pemilu berfungsi sebagai alat untuk melakukan pendidikan politik bagi warga 

negara agar dapat memahami hak dan kewajiban politiknya. Dengan keterlibatan 

dalam proses pelaksanaan pemilu, diharapkan warga negara akan mendapat 

pelajaran langsung tentang bagaimana selayaknya warga negara berkiprah dalam 

sistem demokrasi. Sehingga pada tataran selanjutnya akan mengakar pemahaman 

bahwa warga negara adalah pemegang kedaulatan tertinggi dan sangat 

menentukan gerak serta perjalanan bangsa dan negara. 

 

Berdasarkan fungsi pemilihan umum, di atas terdapat fungsi perwakilan politik. 

Pada fungsi inilah sering tidak terwujudnya keterwakilan politik masyarakat, 
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anggota DPRD yang terpilih lebih merepresentasikan partai ketimbang 

masyarakat yang telah memilihnya. Dalam penelitian ini, fungsi pemilu sebagai 

proses pembentukan perwakilan politik akan menjadi fokus utama penelitian ini. 

Di mana reses secara operasional berupa interaksi antar rakyat dan wakil rakyat 

yang menghasilkan sejumlah informasi dan permasalahan di masyarakat. Pada 

tahap selanjunya permasalahan masyarakat tersebut diperjuangkan oleh masing-

masing wakil masyarakat sesuai daerah pemilihan, sehingga membentuk 

perwakilan politik ideal. 

 

B. Konsep dan Kinerja Lembaga Legislatif Daerah 

 

1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Rahman (2007: 123) dapat 

didefinisikan sebagai badan legislatif (parlemen) yaitu lembaga yang “legislate” 

atau membuat undang–undang, keanggotaannya merupakan representasi dari 

rakyat Indonesia dimanapun ia berada (termasuk yang berdomisili di luar negeri) 

yang dipilih melalui pemilihan umum. Budiardjo (2008: 315) Badan Legislatif, 

atau legislaturemencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate, atau 

yang membuat undang– undang. Namun, nama lain yang sering dipergunakan 

adalah assembly yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan 

masalah–masalah publik. Nama lain lagi adalah parliament, suatu istilah yang 

menekankan unsur bicara dan merundingkan. 
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Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 

disebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

 

2. Kedudukan DPRD 

 

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 pada pasal 147 disebutkan 

bahwa DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan 

umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya pada pasal Pasal 148 

disebutkan pula DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat 

Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. 

 

Pada pasal 149 menyebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai 3 fungsi, 

yaitu: a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan. 

Ketiga fungsi DPRD tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di 

Daerah kabupaten/kota. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, DPRD 

kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat. 

 

3. Fungsi Lembaga DPRD 

 

Ada dua peran utama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pertama, badan 

legislatif adalah badan pembuat undang–undang. Lembaga ini diminta untuk 

menulis undang–undang dan membuat kebijakan bagi seluruh bangsa. Kedua, 

lembaga ini adalah sebuah badan perwakilan yang dipilih untuk membantu 

menghubungkan antara konstituen dan pemerintahan nasional. Menurut Calvin 
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Mackenzie (1986: 120–137) dikutip dari Paimin (2005: 39– 40) berpendapat 

bahwa lembaga perwakilan rakyat mempunyai tiga fungsi utama, yakni : 

 

1. Legislation, adalah peran atau fungsi legislasi. Peran pembuatan undang– 

undang ini dilakukan melalui dileberasi, yaitu sebuah proses yang mencakup 

pengumpulan informasi yang komperhensif, diskusi panjang, negoisasi, 

kompleks dan berbelit–belit/samar. Tawar–menawar politik diantara lawan–

lawan sangat kuat. Kebanyakan Undang–Undang merupakan produk 

kompromi. Kompromi biasanya memperlemah dampak penuh dari undang–

undang tersebut untuk memenangkan cukup dukungan guna menjamin 

pengesahannya. Karakter dari proses pembuatan undang–undang juga 

mempunyai keuntungan dalam melegitimasi keputusan–keputusan pemerintah. 

 

2. Representation, adalah peran/fungsi representatif. Pada fungsi semacam ini, 

perwakilan dipakai sebagai dasar dari konsep teori demokrasi. Masyarakat 

yang demokratis menyerahkan kebebasan pribadi mereka kepada pemerintah. 

Dalam suatu pemerintahan yang demokratis, partisipasi terjadi melalui proses 

perwakilan. Kebanyakan orang diwakili oleh anggota Lembaga Perwakilan 

Rakyat yang pekerjaanya adalah mengartikulasikan keprihatinan mereka dan 

melindungi kepentingan merekaketika kebijakan publik dibuat.  

 

3. Administrative oversight, adalah peran/fungsi administratif. Mengawasi atau 

mengontrol adalah suatu tanggung jawab penting dari setiap badan Lembaga 

Perwakilan Rakyat. Kita menganggapnya sebagai fungsi pengawasan 

administratif. Ini adalah proses dengan mana lembaga legislatif melakukan 

review dan bila perlu mengubah tindakan–tindakan dari badan eksekutif. 
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Sedangkan menurut Rahman H.I (2007: 127), diantara fungsi badan legislatif 

yang paling penting adalah : 

a. Menentukan policy (kebijaksanaan) dan membuat undang–undang. Untuk itu 

badan perwakilan rakyat diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan 

amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, 

dan hak budget. 

b. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan yang 

telah ditetapkan telah sesuai dengan undang–undang. Dalam rangka 

melaksanakan fungsi kontrolnya, Badan legislatif berkewajiban untuk 

mengawasi aktivitas badan eksekutif, supaya sesuai dengan kebijaksanaan 

yang telah ditetapkannya. Pengawasan dilakukan dengan melaluai kontrol yang 

khusus, dengan menggunakan hak– haknya, yang meliputi : 

1. Hak bertanya, anggota badan legislatif berhak untuk mengajukan 

pertanyaan kepada pemerintah mengenai sesuatu hal. Di Inggris dan India 

kita melihat adanya “Question hour” (jam bertanya), dimana pertanyaan 

diajukan secara lisan dalam sidang umum dan menteri yang bersangkutan 

atau kadang–kadang Perdana Menteri sendiri menjawabnya secara 

lisan.oleh karena itu banyak kegiatan yang menarik perhatian media masaa, 

maka badan legislatif melalui diajukannya suatu pertanyaan parlementer 

dapat menarik perhatian umum terhadap suatu kejadian atau keadaan yang 

dianggap kurang wajar. Di Indonesia semua badan legislatif, kecuali 

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong–royong dalam masa Demokrasi 

Terpimpin, mempunyai hak bertanya. Pertanyaan ini biasanya diajukan 
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secara tertulis dan dijawab pula secara tertulis oleh departemen yang 

bersangkutan.  

2. Hak interpelasi, hak ini adalah hak untuk meminta keterangan kepada 

pemerintah mengenai kebijaksanaanya di suatu bidang. Misalnya bidang 

politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Badan eksekutif wajib 

memberi penjelasan dalam sidang pleno, penjelasan mana dibahas oleh 

anggota–anggota dan diakhiri oleh pemungutan suara, apakah keterangan 

pemerintah memuaskan atau tidak. Jika hasil pemungutan suara bersifat 

negatif, maka hal ini merupakan tanda peringatan bagi pemerintah bahwa 

kebijaksanaannya meragukan. Dalam suasana perselisihan antara Badan 

Legislatif dan Badan Eksekutif, interpelasi dapat dijadikan batu loncatan 

untuk diajukan mosi tidak percaya. Di Indonesia, semua badan legislatif, 

kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong–Royong dalam masa Demokrasi 

Terpimpin, mempunyai hak interpelasi. 

3. Hak angket, hak angket adalah hak anggota badan legislatif untuk 

mengadakan penyelidikan. Untuk keperluan ini dapat dibentuk suatu 

panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota 

badan legislatif lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya 

mengenai soal ini, dengan harapan agar dapat diperhatikan oleh 

pemerintah. Di Indonesia, semua badan legislatif, kecuali Dewan 

Perwakilan Rakyat Gotong–Royong dalam masa Demokrasi Terpimpin, 

mempunyai hak angket.  

4. Mosi tidak percaya, umumnya dianggap hak mosi pada umumnya 

merupakan kontrol yang paling ampuh. Jika badan legislatif menerima 
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sesuatu mosi tidak percaya, maka dalam sistem parlementer kabinet harus 

mengundurkan diri dan terjadi suatu krisis 16 kabinet. Di Indonesia, pada 

sistem parlementer , badan legislatif mempunyai hak mosi, tetapi mulai 

tahun 1959 hak ini ditiadakan. 

 

Max Boboy (1994: 29) menyatakan bahwa fungsi parlemen dapat dibagi dalam 

tiga bagian, yakni :  

1. Fungsi Perundang–undangan, yaitu membentuk Undang–undang, seperti 

Undang–undang Pemilu, APBN, serta meratifikasi perjanjian– perjanjian 

dengan luar negri dan lain sebagainya. 

2. Fungsi pengawasan, yaitu fungsi yang dilakukan oleh lembaga perwakilan/ 

parlemen untuk mengawasi eksekutif/pemerintah, dan untuk melaksanakan 

fungsi tersebut , badan perwakilan diberi hak seperti: 

a. Hak Meminta Keterangan (Interpelasi) 

b. Hak Mengadakan Penyelidikan (Angket)  

c. Hak Bertanya.  

d. Hak Mengadakan Perubahan.(amandemen) 

e. Hak mengajukan Rancangan Undang–Undang (inisiatif) 

3. Sarana pendidikan politik, yaitu kepentingan rakyat didik untuk mengetahui 

persoalan yang menyangkut kepentingan umum melalui pembahasan–

pembahasan, pembicaraan–pembicaraan serta kebijakan– kebijakan yang 

dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat yang dimuat dalam media massa 

atau melalui pemberitaan elektronik, agar rakyat mengetahui dengan sadar 

akan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai warga negara. 
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Berdasarkan uraian para pakar dan ketentuan dalam UU No.23 Tahun 2014 

menunjukkan bahwa DPRD sebagai konsepsi lembaga legistatif atau perwakilan 

di daerah merupakan perpanjangan tangan masyarakat yang diwakilinya pada saat 

pemilihan umum. Konsekuensi perwakilan yang dimandatkan kepada anggota-

anggota DPRDtersebut terdapat 3 fungsi, yaitu: a. pembentukan Perda 

Kabupaten/Kota; b. Anggaran; dan c. Pengawasan yang harus dijalankan dengan 

menjaring aspirasi masyarakat. 

 

C. Konsep Perwakilan dan Reses 

 

1. Konsep Perwakilan 

 

Ketika kajian ilmu politik muncul pada masa Yunani kuno, belum dikenal adanya 

konsep perwakilan (representasi/representation), karena sistem politik Yunani 

kuno pada masa itu menggunakan mekanisme demokrasi langsung (direct 

democracy).Konsep perwakilan mulai muncul pada masa Romawi kuno, 

meskipun tidak secara langsung bermakna politik. Dalam bahasa Romawi, 

„representation‟ berasal dari kata „represaentare‟ (Marijan, 2010: 38-39). 

 

Menurut Pitkin, sebagaimana dikemukakan oleh Marijan (2010:39), dalam bahasa 

Latin klasik, „represaentare meant simply to make present or manifest or to 

present again, and it was applied almost exclusively to inanimate objects’.  

Artinya, kata „represaentare‟ tidak memiliki  kaitan sama sekali, seperti adanya 

„orang‟ atau „sekelompok orang‟ yang mewakili orang lain.Sejalan dengan 

berkembangnya lembaga-lembaga politik di Eropa, terutama setelah lahirnya 

lembaga parlemen, kata perwakilan dipakai sebagai orang atau sekelompok orang 
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yang mewakili orang lain. Baru pada abad ke-17 kata perwakilan sudah dikaitkan 

dengan „agency and acting for others‟.Sehingga konsep perwakilan sudah 

berkaitan dengan adanya sekelompok kecil orang yang bertindak atas nama atau 

mewakili orang atau orang banyak lain. 

 

Menurut Marijan (2010: 41) ketika membahas konsep perwakilan paling tidak ada 

empat hal.Pertama, adalah adanya sekelompok orang yang mewakili,yang 

termanifestasi dalam bentuk lembaga perwakilan, organisasi, gerakan, dan 

lembaga-lembaga negara yang.Kedua, adanya sekelompok orang yang diwakili, 

seperti konstituen dan klien.Ketiga, adanya sesuatu yang diwakili, seperti 

pendapat, kepentingan, dan perspektif. Keempat, yaitu konteks politik dimana 

perwakilan tersebut berlangsung. 

 

Sebagaimana dikemukakan pada uraian sebelumnya bahwa DPRD Kabupaten/ 

Kota dalam menjalankan fungsinya tidak terlepas dari konsep perwakilan. Dimana 

terdapat: pertama, sekelompok orang yang mewakili yaitu Anggota DPRD 

Kabupaten Pesawaran Periode 2014-2015 sebanyak 45 orang; kedua, adanya 

masyarakat yang diwakili dalam hal ini masyarakat berdasarkan daerah pemilihan 

masing-masing. Di Kabupaten Peswaran terdapat 5 Daerah Pemilihan. Ketiga, 

adanya sesuatu yang diwakili, dalam hal ini berupa aspirasi masyarakat tiap-tiap 

daerah pemilihan; dan Keempat, konteks politik perwakilan berlangsung pada saat 

pelaksanaan reses anggota DPRD yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam 1 

tahun. 
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2. Reses 

Sebagai bentuk penerapan fungsi perwakilan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran harus melakukan konsultasi publik untuk 

menyerap aspirasi masyarakat yang menjadi konstituen di daerah pemilihannya. 

Menurut Wasistiono (2009: 189), anggota DPRD yang aktivitasnya mewakili 

kepentingan rakyat harus memiliki kemampuan menegosiasikan dan 

memperjuangkan aspirasi rakyat melalui berbagai forum dalam persidangan di 

DPRD.  

 

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 64 menyebutkan bahwa: 

(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai 

pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD. 

(2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas 3 (tiga) 

masa persidangan. 

(3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang 

dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode 

keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses. 

(4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 

(enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses. 

(5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau 

kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi 

masyarakat. 
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(6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan 

tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam 

rapat paripurna.  

(7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan 

Badan Musyawarah. 

 

Menurut Wasistiono (2009: 197) konsultasi publik oleh anggota DPRD pada masa 

reses, dibagi dalam empat tahap, yaitu: 

b. Persiapan, pada masa persiapan ini harus sudah disepakati mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan waktu, tempat, kelompok sasaran dan dukungan 

anggaran yang dibutuhkan serta data dasar daerah yang menjadi lokasi tujuan 

reses. 

c. Pelaksanaan, dalam tahap ini anggota DPRD harus mengorganisasikan hal-hal 

yang sedang dirancang/direncanakan pada tahap persiapan.  Penyerapan 

anspirasi dapat dilakukan secara tatap muka baik dalam kelompok kecil 

maupun kelompok besar. 

d. Pelaporan, laporan sebaiknya memenuhi kriteria harus: benar dan objektif, 

jelas dan cermat, langsung mengenai sasaran, lengkap, tegas dan konsisten, 

cepat serta terakhir harus tepat penerimanya. 

e. Rencana tindak lanjut, anggota DPRD menyampaikan laporan penjaringan 

aspirasi masyarakat kepada pimpinan DPRD, pimpinan DPRD diharapkan 

menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendistribusikannnya kepada alat 

kelengkapan DPRD (seperti komisi) untuk dibawa dalam agenda rapat masing-
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masing dengan pemerintah daerah sesuai dengan pokok persoalannya.  

Alternatif lain yang juga bias dilakukan adalah melalui media massa dan partai 

politik. 

 

Berdasarkan sejumlah tahapan konsultasi publik melalui masa reses yang 

dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran selanjutnya menjadi ukuran 

kinerja perwakilan anggota DPRD terhadap masyarakat yang diwakilinya. 

Bagaimana sesungguhnya anggota DPRD menjalankan fungsi perwakilannya, 

melalui pelaksanaan reses akan menunjukkan pilihan-pilihan kategori 

perwakilannya. 

 

 

D. Kategori Perwakilan 

 

Pada konsep perwakilan, menurut Budiardjo (2008:  317) biasanya dibedakan 

dalam dua kategori, kategori pertama adalah perwakilan politik (political 

representation) dan perwakilan fungsional (funtional representation). Kategori 

kedua terkait peran anggota parlemen sebagai trustee dan perannya sebagai 

pengemban mandat perwakilan (representation).Jika melihat kategori tersebut, 

maka dewasa ini badan legislatif pada umumnya mewakili rakyat melalui partai 

politik yang dinamakan perwakilan yangbersifat politik (political representation). 

 

Terkait dengan kategori ini, Marijan (2010: 39) menyebutkan terdapat perdebatan 

tentang apa yang harus dilakukan oleh para wakil ketika berhadapan dengan 

terwakil yaitu apakah bertindak sebagai „delegates‟ dimana para wakil semata-

mata hanya mengikuti apa yang menjadi pilihan para konstituen, atau sebagai 
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„trustees‟ yaitu para wakil mencoba bertindak atas nama para wakil seperti halnya 

para wakil itu memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh konstituen. 

 

Terlepas dari perdebatan tersebut menurut Pitkin (Marijan, 2010: 40) yang lebih 

penting adalah membangun relasi yang baik antara wakil dan terwakil.  Pada  satu 

sisi para wakil harus bertindak seperti yang dikehendaki oleh terwakil (the 

autonomy of the represented), di sisi yang lain wakil juga memiliki kemampuan 

secara lebih independen dari keinginan para terwakil (the autonomy of 

representative).Karena itu, Pitkin mengelompokkan perwakilan dalam empat 

kategori, yaitu: 

 

1. Perwakilan Formal (formalistic representation) 

Perwakilan dalam kategori pertama ini dipahami dalam dua dimensi, yaitu 

otorisasi dan akuntabilitas.Dimensi pertama berkaitan dengan otorisasi apa saja 

yang diberikan kepada para wakil. Ketika melakukan sesuatu diluar 

otoritasnya, maka wakil tersebut tidak lagi menjalankan fungsi perwakilannya.  

Dimensi kedua, menuntut adanya pertanggungjawaban dari para wakil tentang 

apa yang telah dikerjakan.  

2. Perwakilan Deskriptif (descriptive representation) 

Pada kategori kedua ini, menggambarkan adanya para wakil yang berasal dari 

berbagai kelompok yang diwakili (standing for), meskipun tidak bertindak 

untuk yang diwakilinya. Para wakil biasanya merefleksikan kelompok-

kelompok yang ada dalam masyarakat tapi tidak secara otomatis melakukan 

sesuatu untuk kepentingan orang-orang yang diwakilinya. 
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3. Perwakilan Simbolik (symbolic representation) 

Pada kategori ini para wakil merupakan simbol perwakilan dari kelompok atau 

bangsa yang diwakili. 

4. Perwakilan Substantif (substantive representation) 

Dalam kategori yang terakhir ini para wakil berusaha bertindak sebaik 

mungkin atas keinginan dan kehendak orang-orang yang diwakilinya atau 

publik.  

 

SedangkanJean Mansbridge (Marijan, 2010: 41) juga mengelompokkan 

perwakilan ke dalam empat kategori, yaitu: 

 

1. Promissory 

Promissory yaitu bentuk perwakilan dimana penilaian terhadap para wakil 

didasarkan pada janji-jani yang telah dibuat dihadapan konstituen pada saat 

kampanye.  Tipe perwakilan ini tidak berbeda jauh dengan kategori perwakilan 

formal yang dikemukakan oleh Pitkin. 

 

2. Anticipatory 

Anticipatory yaitu berlawanan dengan yang pertama, para wakil lebih berfikir 

tentang apa yang akan terjadi pada pemilihan umum yang akan datang, bukan 

memberi perhatian pada apa yang telah mereka janjikan pada saat kampanye 

sebelumnya. 
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3. Gyroscopic 

Gyroscopic yaitu para wakil yang berangkat dari „dalam diri sendiri‟, 

pengalaman diri sendiri, ketika membahas kepentingan dan prinsip-prinsip 

yang berkaitan dengan konstituen. 

 

4. Surrogacy 

Surrogacy yaitu para wakil yang berusaha mewakili konstituen di luar daerah 

pemilihannya. 

 

Berdasarkan beberapa pandangan tentang konsep perwakilan dan kategori 

perwakilan di atas, model perwakilan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

model perwakilan formal, perwakilan deskriptif, perwakilan simbolik, dan 

perwakilan subtantif. Keempat model perwakilan tersebut yang akan menjadi 

acuan untuk melihat kinerja anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dalam 

pelaksanaan reses. 

 

E. Kerangka Pikir 

 

Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi, sebagai organisasi (parties as 

organization) memiliki fungsi yaitu: (1) rekruitmen kepemimpinan politik dan 

mencari pejabat pemerintahan, (2)  pelatihan elit politik; (3) pengartikulasian 

kepentingan politik; dan (4) pengagregasian kepentingan politik. Selanjutnya 

partai politik mengkuti pemilihan umum sebagai bentuk partisipasi warga negara 

yang dilaksanakan dengan prinsip kebebasan untuk memilih para wakilnya yang 

akan bertindak sebagai penyelenggara negara, sebagai cerminan kehidupan 

demokrasi. 
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Hasil pemilihan umum terbentuknya sejumlah kelembagaan negara, termasuk 

salah satu lembaga DPRD Kabupaten Pesawaran. merupakan media dalam 

memenuhi kewajiban kepada konstituen yang telah memilih partai atau anggota 

DPRD tersebut. Sejumlah janji yang dikampanyekan pada saat pemilihan umum 

dapat diformulasikan melalui mekanisme reses yang mampu ditindak lanjuti. 

 

Selanjunya Menurut Hikam (2002: 41) salah satu fungsi terpenting pemilu, yaitu 

Terciptanya Perwakilan Politik, Seleksi kepemimpinan dan perwakilan dapat 

dilakukan secara lebih fair karena keterlibatan warga negara.Praktek demokrasi 

modern, yaitu melalui perwakilan dapat dilakukan sepenuhnya. Pada tahap 

selanjutnya hasil pemilu tersebut melahirkan lembaga perwakilan politik, yaitu 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Menurut Rahman (2007: 123) dapat didefinisikan sebagai badan legislatif 

(parlemen) yaitu lembaga yang “legislate” atau membuat undang–undang, 

keanggotaannya merupakan representasi dari rakyat Indonesia dimanapun ia 

berada (termasuk yang berdomisili di luar negeri) yang dipilih melalui pemilihan 

umum. 

 

Berdasarkan uraian para pakar dan ketentuan dalam UU No.23 Tahun 2014 

menunjukkan bahwa DPRD sebagai konsepsi lembaga legistatif atau perwakilan 

di daerah merupakan perpanjangan tangan masyarakat yang diwakilinya pada saat 

pemilihan umum. Konsekuensi perwakilan yang dimandatkan kepada anggota-

anggota DPRDtersebut terdapat 3 fungsi, yaitu: a. pembentukan Perda 

Kabupaten/Kota; b. Anggaran; dan c. Pengawasan yang harus dijalankan dengan 

menjaring aspirasi masyarakat. 
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Menurut Marijan (2010: 41) ketika membahas konsep perwakilan paling tidak ada 

empat hal, yatu: pertama, sekelompok orang yang mewakili yaitu Anggota DPRD 

Kabupaten Pesawaran Periode 2014-2015 sebanyak 45 orang; kedua, adanya 

masyarakat yang diwakili dalam hal ini masyarakat berdasarkan daerah pemilihan 

masing-masing. Di Kabupaten Peswaran terdapat 5 Daerah Pemilihan. Ketiga, 

adanya sesuatu yang diwakili, dalam hal ini berupa aspirasi masyarakat tiap-tiap 

daerah pemilihan; dan Keempat, konteks politik perwakilan berlangsung pada saat 

pelaksanaan reses anggota DPRD yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam 1 

tahun. 

 

Dalam kerangkan kerja konsep perwakilan yang berjalan selama ini dalam bentuk 

pelaksanaan konsultasi publik atau reses menurut Wasistiono (2009: 197) 

konsultasi publik oleh anggota DPRD pada masa reses, dibagi dalam empat tahap, 

yaitu: (1) Persiapan; (2) Pelaksanaan; (3) Pelaporan; dan (4) Rencana tindak 

lanjut. Kesesuaian pelaksanaan reses sesuai tahapan akan memberikan gambaran 

keberhasilan pelaksanaan reses. Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pewakilan 

tersebut maka pelaksanan reses akan menjadi ukuran perwakilan yang 

dipraktekkan anggota DPRD Kabupaten Pesawan selama ini. 

 

Kualitas pelaksanaan tahapan konsultasi publik atau reses tersebut, mulai dari 

persiapan hingga rencana tindak lanjut menjadi ukuran kinerja anggota DPRD 

Pesawaran. Tingkat keberhasilan reses, selanjutnya akan mencerminkan seperti 

apa model perwakilan anggota DPRD Pesawaran. Selanjutnya mengacu pada 

konsep perwakilan dan kategori perwakilan, terdapat 4 model perwakilan, yaitu: 

(1) model perwakilan formal, (2) perwakilan deskriptif, (3) perwakilan simbolik, 
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dan (4) perwakilan subtantif. Keempat model perwakilan tersebut yang akan 

menjadi acuan untuk melihat kinerja anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dalam 

pelaksanaan reses, secarasistematis kerangka penelitian dapat dilihat pada gambar 

2.2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar2.2 
Bagan Kerangka Pikir Penelitian 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 

data penelitian. Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk 

mencapai tujuan. Tujuan umum di dalam penelitian adalah untuk memecahkan 

masalah, maka langkah-langkah yang ditempuh harus relevan dengan masalah 

yang telah dirumuskan (Arikunto, 2002 : 163). 

 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian kualitatif.Menurut Moleong (2000:6) penelitian 

kualitatifadalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan dan lainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

 

Seperti yang telah diungkapkan di atas dalam penelitian ini, untuk mengolah dan 

menyajikan data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. 

Prosedur penelitian bersifat menjelaskan, mengelola, menggambarkan dan 
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menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban 

atas permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian 

tentang model perwakilan anggota DPRD dilihat dari pelaksanaan reses untuk 

mendapatkan data dan informasi penelitian yang lebih dalam terhadap tahap-tahap 

proses pelaksanaan reses dari input hingga output.  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian   

 

 

Penelitian akan dilaksanakan terhadap anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dan 

lembaga-lembaga yang terkait pelaksanaan kegiatan reses tahun 2015, dengan 

mempertimbangkan hasil reses tahun 2015 sudah terlaksana dan dapat diamati 

ukuran-ukuran keberhasilannya serta hambatan-hambatannya. Kabupaten 

Pesawaran merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran di Provinsi Lampung 

yang sedang mengalama perkembangan.  

 

C. Fokus Penelitian 

 

 

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, 

sehingga penelitian akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi 

tujuan penelitian. Menurut Moleong (2000:63), fokus penelitian dimaksudkan 

untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan data yang 

tidak relevan agar tidak dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang 

dikumpulkan walaupun data tersebut menarik. Sejalan dengan Moleong, 

Sugiyono, (2006:233)  menyebutkan bahwa batasan masalah dalam penelitian 
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kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat 

umum.  

 

Tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak pada melimpahnya 

volume data yang diperolehnya di lapangan. Fokus penelitian memiliki peranan 

yang sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan jalannya penelitian. 

Melalui fokus penelitian ini, suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah 

sesuai dengan konteks permasalahan. Sehingga rumusan masalah dan fokus 

penelitian saling berkaitan karena permasalahan penelitian dijadikan acuan 

penentuan fokus penelitian, meskipun fokus dapat berubah dan berkurang sesuai 

dengan data yang ditentukan di lapangan.  

 

Penelitian ini di fokuskan pada pelaksanaan reses oleh anggota DPRD Kabupaten 

Pesawaran Tahun 2015. Fokus penting yang akan dianalisis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

2. Agenda Reses, berupa Artikulasi Kepentingan dan Agregasi Kepentingan; 

3. Tahapan Reses, berupa tahap persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak 

lanjut; dan 

4. Model perwakilan DPRD Kabupaten Pesawaran dalam pelaksanaan reses. 

 

 

D. Sumber Data 
 

 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan 

sekunder. 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian  

empiris melalui wawancara dengan informan. Penetapan sumber data 
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dilakukan secara purposive sampling atau sampel bertujuan. Sampel bertujuan 

dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, 

random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan Arikunto, (2002 :19).  

 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari proses wawancara dengan 

Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya dilakukan wawancara 

langsung dan mendalam terhadap nara sumber atau informan. Informan ini 

dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan bahwa mereka dapat 

memberikan informasi tentang hal-hal yang ingin diketahui oleh peneliti 

menyangkut obyek penelitian (Hadi, 1990:82) 

 

Berdasarkan konsep di atas, informan yang akan diwawancarai terdiri dari          

(1) M. Nasir, S.I.Kom (Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran); (2) Devita 

Sahara (Anggota DPRD Dapil 1); dan (3) Hipni Idris (Anggota DPRD Dapil 

5); (4) Sriono (Tenaga Kerja Sosial Kemasyarakatan, Kecamatan Punduh 

Pidada); dan (5) Hamsinar (Tokoh masyarakat Gedong Tataan). 

 

b. Data sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data dan 

informasi yang diperoleh dari data primer. Data ini diperoleh dari dokumentasi 

terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, koran, internet, 

dokumen kerja anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dan sumber lainnya 

yang sesuai dengan kebutuhan. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 
 

Dalam rangka memperoleh data dalam penelitian ini, digunakan prosedur 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara diartikan sebagai usaha mengumpulkan data informasi dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan lisan, untuk dijawab secara lisan pula. 

Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan 

informan berdasarkan daftar pertanyaan untuk memperoleh informasi 

(Nawawi, 1991:111). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara terstruktur/terpimpin artinya berlangsung dengan 

mengikuti pedoman daftar pertanyaan yang dipersiapkan sebelum 

dilaksanakan sebagai panduan bagi peneliti dalam melakukan proses 

wawancara (Nawawi, 1991:98-101). 

 

2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara 

atau berdasarkan catatan-catatan yang terdokumentasi (otentik), berupa data 

statistik, kumpulan peraturan dan perundang-undangan, kepustakaan, gambar, 

selebaran, atau brosur yang terdapat atau dijumpai di lokasi penelitian yang 

berkaitan serta mendukung pelaksanaan penelitian. 

 

F. Teknik Pengolahan Data.  

 

Data Primer dan Sekunder yang telah dikumpulkan tidak langsung dianalisis, 

melainkan terlebih dahulu diperiksa, tujuannya untuk menguji apakah data 

mengalami kekurangan dan kesalahan. Setelah melalui proses ini, data kemudian 

diedit secara keseluruhan sehingga menghasilkan data yang lengkap dan 
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sempurna, jelas dan mudah dibaca serta konsisten. Proses ini disebut editing, yaitu 

langkah yang dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah  diperoleh 

dilapangan, baik itu yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi. 

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan validitas data yang hendak diolah dan 

dianalisis. 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

Untuk mengolah dan medeskripsikan agar data agar lebih bermakna dan mudah 

dipahami maka digunakan prosedur analisis data yang dikembangkan oleh (Miles 

dan Huberman, 1992:15-20), adapun prosedur analisis data tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, dalam hal ini yang dapat 

dilakukan adalah pengkodean, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data. 
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2. Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan, dengan melihat penyajian-penyajian peneliti dan dapat memahami 

apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Kecenderungan 

kognitifnya akan menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam bentuk 

yang disederhanakan dan diseleksi atau konfigurasi yang mudah dipahami, 

polanya berupa matrik, jaringan dan bagan. 

 

3. Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. 

Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya, dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Komponen-komponen Analisis Data : Model Interkatif 
Sumber : Miles (1992 : 20) 

 

Berdasarkan gambar tersebut terlihat jelas tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan 

pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif. Dengan demikian, 

siklus interaktif ini juga dapat menunjukan adanya kemauan yang sungguh-

Pengumpulan 

Data 

Reduksi  Data PenyajianData 

PenarikanKesimp

ulan 
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sungguh untuk memahami atau mendapatkan pengertian yang mendalam, 

komprehensif dan rinci mengenai suatu masalah, sehingga dapat melahirkan 

kesimpulan-kesimpulan. 

 

H. Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

 

Menurut Moleong (2000: 173), untuk menetapkan keabsahan (truth warthiness) 

data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan 

atas sejumlah kriteria tertentu salah satunya adalah derajat kepercayaan 

(cedibility) dengan teknik triangulasi. 

 

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Adapun yang dipakai penulis adalah triangulasi dengan sumber, 

artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 

hal itu dapat dicapai dengan jalan : (1) membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di 

depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membanding-kan 

apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain; (5) 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

 

Mengacu pada konsepsi triangulasi data penelitian ini, keseluruhan data hasil 

penelitian baik berupa hasil wawancara dengan anggota DPRD Pesawaran, 
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Pimpinan DPRD Pesawaran, dan Tokoh Masyarakat akan dibandingkan satu sama 

lain untuk mendapatkan data  hasil penelitian yang lebih akurat. 
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IV. GAMBARAN UMUM 

 

A. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Pesawaran 

 

Kabupaten Pesawaran terbentuknya melalui tahapan proses perjuangan yang 

cukup panjang, diawali sebelum Provinsi Lampung memisahkan diri dari Provinsi 

Sumatera Selatan sebagaimana tercatat dalam sejarah sebagai berikut: 

1. Pada awal Tahun 1967 wilayah Lampung Selatan yang Ibukotanya di 

Tanjung Karang berasal dari 4 (empat) kewedanaan yaitu : Kewedanaan 

Kalianda, Kewedanaan Teluk Betung, Kewedanaan GedongTataan dan 

Kewedanaan Kota Agung. 

2. Pada Tahun 1968 Kabupaten Lampung Selatan diusulkan untuk 

dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu : Kabupaten Rajabasa 

dengan Ibukota Kalianda sekarang Kabupaten Lampung Selatan, 

Kabupaten Tanggamus dengan Ibukota Kota Agung yang terbentuk pada 

Tahun 1997 dan Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota GedongTataan 

terbentuk pada Tahun 2007. 

3. Pada Tahun 1969 dengan disposisi oleh Pemerintahan Negeri dan DPR 

Negeri, mengusulkan kembali pemekaran wilayah Kabupaten Lampung 

Selatan, yang terdiri dari Kewedanaan Pringsewu menjadi Kabupaten 

Pesawaran, Kewedanaan Kota Agung menjadi Kabupaten Tanggamus dan 
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Kewedanaan Teluk Betung menjadi wilayah pemekaran Kotamadya 

Tanjung Karang (sekarang Kota Bandar Lampung). 

4. Dalam rangka melanjutkan perjuangan para pendahulu seiring dengan 

semangat reformasi dan pelaksanaan desentralisasi yang mengacu pada 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, masyarakat belahan Barat 

Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan dialog terbuka antara para 

Tokoh dan masyarakat dalam rangka membentuk Panitia Pelaksana 

Persiapan Kabupaten Pesawaran (P3KP) pada tanggal 16 April 2001 

bertempat di Gedung Ngandan Gawi Kecamatan Gedong Tataan. 

Berdasarkan kesepakatan bersama Bapak M. Alzier Dianis Thabranie 

diberikan kepercayaan sebagai ketua Umum dan Bapak Muallimin Taher 

sebagai Ketua Harian didampingi para Penasehat, Pembina dan Pengurus 

lainnya yang tertuang dalam SK Nomor : 01/P3KP/10K/PPK/IV/2001 

tanggal 17 April 2001 tentang Struktur Komposisi dan Personil Panitia 

Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran Tahun 2001. 

5. Pada Tahun 2002 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan 

bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Lampung (UNILA) 

melakukan penelitian dan Pengkajian tentang Kelayakan Kabupaten 

Lampung Selatan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten. Adapun 

hasil penelitiannya Kabupaten Lampung Selatan Layak dimekarkan 

menjadi 2 (dua) Kabupaten dengan Kabupaten Pemekaran adalah 

Kabupaten Pesawaran. 

6. Dalam perjalanan di Bulan Oktober dan November 2004 Jabatan Ketua 

Harian diserah terimakan dari Bapak Muallim Taher kepada Bapak Drs. 
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Zainal Fanani Idris berikut kepengurusan lainnya melalui proses 

penggantian personilyangtertuang dalam SK 

Nomor:01/lstimewa/10/P3KP/2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang 

Penunjukan Ketua Harian Panitia Pelaksanaan Persiapan Kabupaten 

Pesawaran (P3KP) Tahun 2004 dan Nomor : 02/lstimewa/ll/2004 tanggal 

5 November 2004 tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Panitia 

Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran jo SK Nomor : 

02.a/lstimewa/XI/2005 tanggal 27 November 2005 tentang Pengangkatan 

Pelaksana Harian Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran. 

 

Berkat kegigihan perjuangan dari P3KP, disertai dengan iringan doa seluruh 

lapisan masyarakat yang mendapat ridho dari Allah SWT, maka Pemerintah 

Daerah menanggapi keinginan tersebut dengan menerbitkan beberapa kebijakan 

yang mendukung terbentuknya Kabupaten Pesawaran antara lain : 

1. Keputusan DPRD kabupaten Lampung Selatan Nomor : 01/DPRD-

LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten 

Lampung Selatan atas Pembentukan Kabupaten Pesawaran; 

2. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 02/DPRD-

LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Penetapan Calon Ibukota 

Kabupaten Pesawaran di GedongTataan; 

3. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 03/DPRD-

LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Persetujuan Dukungan Dana dari 

Kabupaten Lampung Selatan untuk Pembentukan Kabupaten Pesawaran; 

4. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 01/Pim.DPRD-

LS/2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Persetujuan Pemberian 
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Dukungan Dana Pemerintah Daerah Kabupaten LampungSelatan 

untukCalon Kabupaten Pesawaran; 

5. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 07/TAPEM/HK-LS/2005 

tanggal 11 Januari 2005 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran 

dengan Ibukota GedongTataan; 

6. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 29/TAPEM/HK-LS/2007 

tanggal 16 Januari 2007 tentang Dukungan Dana dari Pemerintah 

Kabupaten Lampung Selatan untuk Calon Pemerintah Kabupaten 

Pesawaran; 

7. Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor: 16 Tahun 2005 tentang 

Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesawaran; 

8. Surat Gubernur Lampung Nomor : 135/2702/01/2006 tentang Usulan 

Pembentukan Kabupaten Pesawaran, Mesuji dan Tulang Bawang Barat; 

 

Dari beberapa tahapan kebijakan daerah tersebut, maka pada tanggal 17 Juli 2007 

DPR RI menyetujui Pembentukan Kabupaten Pesawaran yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 

tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dengan 7 

(tujuh) wilayah Kecamatan yaitu : 

1. Kecamatan Gedong Tataan. 

2. Kecamatan Negeri Katon. 

3. Kecamatan Tegineneng. 

4. Kecamatan Way Lima. 

5. Kecamatan PadangCermin. 

6. Kecamatan Punduh Pedada. 
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7. Kecamatan Kedondong 

 

Kemudian sebagai tindak lanjut penetapan Undang - Undang Nomor : 33 Tahun 

2007 Menteri dalam Negeri menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang 

tentang Pembentukan Kabupaten/Kota melalui Surat Menteri dalam Negeri 

Nomor: 135/2051/SJ tanggal 31 Aagustus 2007 dan pada tanggal 2 November 

2007 Menteri dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, 

melaksanakan peresmian pembentukan Kabupaten Pesawaran dengan melantik 

Bapak Drs. H. Haris Fadilah, M.M sebagai Penjabat Bupati Pesawaran yang 

pertama dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Dalam 

Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. 

 

 

B. Fungsi, Tugas Dan Wewenang DPRD Kabupaten Pesawaran 

 

Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran hasil pemilihan umum tahun 2014 

menghasilkan 45 anggota DPRD. Jumlah anggota DPRD masing-masing partai 

terdiri dari; Partai Nasdem 4 orang; PDIP Perjuangan 7 orang; Partai Golkar 5 

orang; Partai Demokrat 2 orang; PAN 7 orang; PKB orang; PKS 4 orang; 

Gerindra 4 orang; PPP 3 Orang; PBB 2 orang; dan Hanura 2 orang. 

 

Komposisi anggota DPRD Kabupaten Pesawaan menunjukkan tidak ada partai 

yang dominan, dari 12 partai peserta pemilu secara nasional sebanyak 11 partai 

politik yang memperoleh kursi di DPRD Pesawaran. Hal yang menarik dari 

sebaran peroleh kursi adalah perolehan kursi DPRD dari Partai Bulan Bintang 

(PBB) yang secara nasional tidak lolos parliamentary thresholddi DPR RI, tetapi 

memperoleh 2 kursi di DPRD Pesawaran. 
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Sebagaimana tertuang dalam Peraturan DPRD Kabupaten Pesawaran Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Tata Tertib bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan 

rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah di Kabupaten Pesawaran. 

 

DPRD mempunyai fungsi 3 fungsi, yaitu:  (a) Legislasi; (b) Anggaran; dan (c) 

Pengawasan.Fungsi Legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah 

bersama Kepala Daerah;Fungsi Anggaran diwujudkan dalam membahas dan 

menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama 

KepalaDaerah;Fungsi Pengawasandiwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan 

Peraturan daerah dan APBD;Ketiga fungsi di atas dijalankan dalam kerangka 

representasi rakyat di daerah. 

 

Selanjutnya DPRD mempunyai tugas dan wewenang : 

a. Membentuk Peraturan Daerah bersama kepala daerah. 

b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerahtentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Kepala Daerah; 

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD; 

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil 

Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk 

mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; 

e. Memilih Wakil kepala daerah  dalam hal terjadi terjadi kekosongan jabatan 

Wakil kepala daerah; 

f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kota 

terhadap rencana Perjanjian Internasional di Daerah; 
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g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah; 

h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  

i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau 

dengan Pihak Ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. 

j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Berdasarkan tugas dan wewenang DPRD, wewenang yang berkaitan dengan 

pelaksanaan reses adalah membahas dan memberikan persetujuan Rancangan 

Peraturan Daerahtentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan 

oleh Kepala Daerah. Sebelum pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut anggota 

DPRD menjadikan hasil reses sebagai bahan pembanding dalam penyusunan 

Perda APBD dan Perda lainnya. 

 

C. Hak dan Kewajiban DPRD Kabupaten Pesawaran 

 

DPRD secara kelembagaan mempunyai hak, yaitu: (a) Interpelasi; (b) Angket; dan 

(c) Menyatakan pendapat. Sedangkan secara perorangan, setiap anggota DPRD 

mempunyai hak, antara lain: 

a. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah; 

b. Mengajukan pertanyaan; 
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c. Menyampaikan usul dan pendapat; 

d. Memilih dan dipilih; 

e. Membela diri; 

f. Imunitas; 

g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; 

h. Protokoler; dan 

i. Keuangan dan administratif. 

 

Selain sejumlah hak di atas, Anggota DPRD mempunyai kewajiban : 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; 

b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dan menaati peraturan perundang-undangan; 

c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan 

golongan; 

e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; 

f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; 

g. Menaati tata tertib dan kode etik; 

h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah ; 

i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara 

berkala; 

j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengajuan masyarakat;dan 
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k. Memberikan pertanggungjawban secara moral dan politis kepada konstituen di 

daerah pemilihnya 

 

Berdasarkan ketentuan hak dan kewajiban DPRD secara kelembagaan dan 

perorangan memiliki kewajiban terkait pelaksanaan reses, yaitu: (1) Menyerap 

dan menghimpun aspirasi; (2) setelah itu menampung dan 

menindaklanjutinya;dan (3) Hal terpenting adalah kewajiban memberikan 

pertanggungjawban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah 

pemilihnya masing-masing. 

 

D. Fraksi 

 

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak 

dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota 

DPRD, dengan ketentuan berikut: 

1. Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi; 

2. Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah 

komisi di DPRD; 

3. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan atau 

lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi; 

4. Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi 

ketentuan anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau  

membentuk fraksi gabungan; 
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5. Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk 

membentuk fraksi maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling 

banyak 2 (dua) fraksi gabungan; 

6. Partai politik harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi; 

7. Pembentukan fraksi dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan 

dalam rapat paripurna DPRD; 

8. Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna bersifat tetap selama 

masa keanggotaan DPRD. 

 

Kedudukan fraksi di DPRD terkait dengan pelaksanaan reses adalah wadah 

berhimpunnya anggota DPRD dari satu partai dalam memformulasikan hasil reses 

yang selanjutnya di artikulasikan dan diagregasikan dalam tahanpan-tahapan 

pembahasan APBD. 

 

E. Alat Kelengkapan DPRD 

 

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas : (a) Pimpinan; (b) Badan Musyawarah; (c) 

Komisi; (d) Badan Legislasi Daerah; (e) Badan Anggaran; (f) Badan Kehormatan; 

dan (g) Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat 

paripurna.Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD bersifat kolektif dan kolegial 

dan dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat. 

 

1. Pimpinan 

Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran terdiri atas :1 (satu) orang ketua dan 3 

(tiga) orang wakil ketua, dikarenakan DPRD kabupaten Pesawaran 
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beranggotakan 45 (empat puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) 

orang. 

 

Tabel 4.1. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran 

No. N  A  M  A JABATAN 

1 M. NASIR, S.I.Kom Ketua DPRD 

2 H. RIFANZI C.V.R., S.Pt., M.BA. Wakil Ketua I DPRD 

3 MUSTIKA BAHRUM, SE Wakil Ketua II DPRD 

4 RAMA DIANSYAH, SH Wakil Ketua III DPRD 

Sumber: Profil DPRD Kabupaten Pesawaran 2015 

Pimpinan DPRD mempunyai tugas : 

a. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil 

keputusan; 

b. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja 

antara ketua dan wakil ketua; 

c. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda 

dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD; 

d. Menjadi juru bicara DPRD; 

e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD; 

f. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya; 

g. Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan 

lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD; 

h. Mewakili DPRD di pengadilan; 
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i. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau 

rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

j. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama secretariat DPRD yang 

pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna;dan 

k. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna 

DPRD yang khusus diadakan untuk itu. 

 

2. Badan Musyawarah 

 

Badan musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap 

dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan 

musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah 

anggota dan paling banyak ½ (setengah) dari jumlah anggota DPRD. Susunan 

keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah 

terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran, dan fraksi.Ketua 

dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan 

Musyawarah merangkap anggota. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah 

sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota. 

 

Badan Musyawarah mempunyai tugas : 

a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang. 1 (satu) masa 

persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu 

penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan 

peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna 

untuk mengubahnya; 
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b. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis 

kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; 

c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan 

DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai 

pelaksanaan tugas masing-masing; 

d. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD; 

e. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan; 

f. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus;dan 

g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada 

Badan Musyawarah. 

 

3. Komisi 

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk 

oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota 

DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi; 

 

Komisi mempunyai tugas : 

a. Mengupayakan  terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan 

Rancangan Keputusan DPRD; 

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan 

APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi; 
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d. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah 

yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada 

DPRD; 

e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat; 

f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat didaerah; 

g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan 

pimpinan DPRD; 

h. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat; 

i. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang 

lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan 

j. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil 

pelaksanaan tugas komisi. 

 

 

a. Komisi I : Bidang Pemerintahan 

 

 

Komisi I DPRD Kabupaten Tanggamus beranggotakan  10 orang anggota 

komisi yang dipimpin oleh Susu Gustina, S.Sos.  

 

Tabel 4.2. Keanggotaan Komisi I DPRD Pesawaran 

No. N  A  M  A JABATAN 

1 SUSI GUSTINA, S.Sos. Ketua Komisi I 

2 RULI JUANDA, S.E. Wakil Ketua Komisi I 

3 ARIA GUNA, S.Sos.I. Sekretaris Komisi I 

4 MUZAKKAR, S.Sos. Anggota Komisi I 

5 SUPRIYANTO, S.P. Anggota Komisi I 

6 HIJRIYAH WULANDARI, S.E.  Anggota Komisi I 

7 HENDRA GUNAWAN, S.E. Anggota Komisi I 

8 FARIFKI ZULKARNAEN ARIF, Anggota Komisi I 
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S.I.Kom. 

9 H. KHOLID HARTANTO  Anggota Komisi I 

10 Ir. JOHNY CORNE Anggota Komisi I 

Sumber: Profil DPRD Kabupaten Pesawaran 2015 

Komisi I Bidang Pemerintahan memiliki ruang lingkup pekerjaan terkait, 

yaitu:  

1. Pemerintahan 

2. Keamanan dan Ketertiban 

3. Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

4. Media dan Informasi 

5. Hukum dan Perundang-undangan 

6. Perizinan 

7. Sosial Politik  

8. Organisasi dan Kemasyarakatan 

9. Perencanaan Daerah  

10. Pendidikan dan Pelatihan Penelitian Pengembangan 

11. Kepegawaian Daerah 

12. Pengawas Daerah 

13. Pertanahan dan Aset Daerah  

 

 

b. Komisi II : Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan 

 

 

Komisi II DPRD Kabupaten Pesawaran beranggotakan  10 orang anggota 

komisi yang dipimpin oleh Sucipto. 
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Tabel 4.3. Keanggotaan Komisi II DPRD Pesawaran 

No. N  A  M  A JABATAN 

1 SUCIPTO Ketua Komisi II 

2 HARTO SUSANTO, S.E. Wakil Ketua Komisi II 

3 MURSALIN Sekretaris Komisi II 

4 OLAN FITRIONANDO Anggota Komisi II 

5 MUHARTOYO Anggota Komisi II 

6 SAPTONI Anggota Komisi II 

7 SAIFUDIN Anggota Komisi II 

8 ROHIMAH RAHMAN, S.Ag. Anggota Komisi II 

9 RUDI IRAWAN Anggota Komisi II 

10 H. RUDI AGUS SUNANDAR, S.E. Anggota Komisi II 

Sumber: Profil DPRD Kabupaten Pesawaran 2015 

Komisi II Bidang Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan memiliki ruang 

lingkup pekerjaan terkait, yaitu:  

1. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 

2. Pariwisata 

3. Pertanian, Pertenakan 

4. Pendidikan, Kebudayaan 

5. Kesehatan 

6. Ketenagakerjaan 

7. RSUD 

8.  Kesejahteraan Sosial 

9.  Agama 

10. Peranan Wanita, Pemuda dan Olahraga 

11. Pemadam Kebakaran 

12. Kearsipan 

13. Ketahanan Pangan 

14. Keluarga Berencana  
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15. CSR (Corporate Social Responsibility)  

 

c. Komisi III : Bidang Keuangan 

 

Komisi III DPRD Kabupaten Pesawaran beranggotakan  11 orang anggota 

komisi yang dipimpin oleh Roliansyah, SE., M.Si. 

 

Tabel 4.4. Keanggotaan Komisi III DPRD Pesawaran 

No. N  A  M  A JABATAN 

1 ROLIANSYAH, S.E., M.SI. Ketua Komisi III 

2 PAISALUDIN Wakil Ketua Komisi III 

3 FIRDAYANA Sekretaris Komisi III 

4 A. GUNAWAN Anggota Komisi III 

5 SUPRIYADI Anggota Komisi III 

6 Hj. TATI, S.E. Anggota Komisi III 

7 Dra. Hj. ERLINDA WIDIASTUTI Anggota Komisi III 

8 BUMAIRO Anggota Komisi III 

9 M. ZAMZAMI, S.H., M.Kn. Anggota Komisi III 

10 SUPRAPTO Anggota Komisi III 

11 YUDIANTO Anggota Komisi III 

Sumber: Profil DPRD Kabupaten Pesawaran 2015 

Komisi III Bidang Keuangan memiliki ruang lingkup pekerjaan terkait, yaitu:  

1. Pengelolaan Keuangan Daerah 

2. Perpajakan 

3. Retribusi 

4. Perusahaan Daerah 

5. Perusahaan Patungan 

6. Penaman Modal 

7. Perbankan 

8. Penanaman Modal Daerah 
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9. Bantuan Keuangan  

 

d. Komisi IV  : Bidang Pembangunan 
 

 

Komisi IV DPRD Kabupaten Pesawaran beranggotakan  9 orang anggota 

komisi yang dipimpin oleh Areh Sulistyo, SKM, 

 

Tabel 4.5. Keanggotaan Komisi IV DPRD Pesawaran 

No. N  A  M  A JABATAN 

1 AREH SULISTYO, SKM. Ketua Komisi IV 

2 AGUS PURNOMO Wakil Ketua Komisi IV 

3 ROSDO YUNILAM Sekretaris Komisi IV 

4 RIKA ARLINI Anggota Komisi IV 

5 HIPNI IDRIS, A.Ma. Pd.Sd. Anggota Komisi IV 

6 UMRONI, A.Md Anggota Komisi IV 

7 DEVITA SAHARA Anggota Komisi IV 

8 YUSAK, S.H. Anggota Komisi IV 

9 KARYAWATI, S.P. Anggota Komisi IV 

 

Komisi IV Bidang Pembangunan memiliki ruang lingkup pekerjaan terkait, 

yaitu:  

1. Bina Marga dan Pengairandan Cipta Karya  

2. Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman 

3. Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 

4. Lingkungan Hidup 

5. Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman 

6. Perencanaan Daerah 
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4. Badan Legislasi Daerah 

 

Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat 

tetap dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.Susunan dan keanggotaan Badan 

Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan 

permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan 

dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota 

komisi. Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah 

anggota satu komisi terbanyak di DPRD yang bersangkutan. Anggota Badan 

Legislasi Daerah diusulkan masing-masing fraksi. 

 

Badan Legislasi Daerah  bertugas : 

a. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar 

urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk 

setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD; 

b. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan 

Pemerintah Daerah; 

c. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan 

program prioritas yang telah ditetapkan; 

d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 

rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau 

gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut 

disampaikan kepada pimpinan DPRD; 

e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang 

diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, diluar prioritas 
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rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau diluar rancangan 

peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah; 

f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan 

materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan 

komisi dan/atau panitia khusus; 

g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan 

daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan 

h. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang 

sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai 

bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya. 

 

5. Badan Anggaran 

 

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan 

dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Anggota 

Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan 

mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling 

banyak ½ (setengah) dari  jumlah anggota DPRD. Ketua dan Wakil Ketua 

DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap 

anggota. Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran 

ditetapkan dalam rapat paripurna; 

 

Badan Anggaran mempunyai tugas : 

a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD 

kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum 

ditetapkannya APBD;  

b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada 

komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan 

rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran 

sementara; 

c. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam 

mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 

dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban 

pelaksanaan APBD; 

d. Melakukan penyempurnaan rancangan  peraturan daerah tentang APBD 

dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi bersama tim anggaran 

pemerintah daerah; 

e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah 

terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan 

plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah ; dan  

f. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran 

belanja DPRD. 

 

6. Badan Kehormatan 

 

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan 

DPRD yang bersifat tetap. Pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan 

dengan keputusan DPRD. Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh 
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anggota DPRD sebanyak 5 (lima) Orang. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri 

atas 1 (satu) orang ketua dan 1 ( satu ) orang wakil ketua yang dipilih dari dan 

oleh anggota Badan Kehormatan; 

 

Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas :  

a. memantau  dan  mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, 

kode etik, dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga 

martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD; 

b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap 

Peraturan Tata Tertib dan/atau kode etik DPRD;  

c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan 

pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan  

d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, 

verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada 

rapat paripurna DPRD. 

 

7. Persidangan 

 

Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai 

pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, selanjutnya ketentuan 

mengenai persidangan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Tahun sidang terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan; 

2. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada 

persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan 

tanpa masa reses; 
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3. Masa reses dilaksanakan paling lama 6(enam) hari kerja dalam 1(satu) 

kali reses; 

4. Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan  atau 

kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap 

aspirasi masyarakat; 

5. Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok  wajib membuat 

laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses yang 

disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna; 

6. Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses, ditetapkan oleh pimpinan 

DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah. 

Uraian isi tentang tata tertib DPRD Kabupaten Pesawaran memiliki tekanan 

terhadap pelaksanaan reses. Terutama terkait masa persidangan terdiri dari masa 

sidang dan masa reses yang selanjutkan ditegaskan bahwa masa reses dilaksankan 

dalam waktu yang singkat yaitu 6 hari dalam rangka menyerap aspirasi 

masyarakat dan dilanjutkan hingga disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam 

rapat paripurna. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian mengenai tahapan dan proses pelaksanan reses Anggota 

DPRD Kabupaten Pesawaran tahun 2015 ,terdapat beberapa kesimpulan, sebagai 

berikut: 

1. Proses persiapan reses sangat terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah 

masyarakat yang diwakili oleh masing-masing anggota DPRD tersebut. Selain 

ituruang lingkup pelaksanaan reses terbatas pada agenda formal dan rutinitas, 

aspirasi yang diserap dari masyarakat masih bersifat umum, parsial dan tidak 

spesifik pada akar permasalah di masyarakat. Selanjutnya pelaporan hasil 

konsultasi publik pada pelaksaan reses belum ideal, serta masih banyak 

hambatan dalam rencana tindak lanjut aspirasi masyarakat. 

 

2. Fungsi pengartikulasian kepentingan politik  danpengagregasian kepentingan 

politik belum terpenuhi, pelaksanaan reses terbatas pada agenda formal dan 

rutinitas dewan semata. Belum menunjukkan upaya pengartikulasian 

kepentingan senyatanya. Begitu juga pada fungsi pengagregasian kepentingan 

politik berupa rencana tindak lanjut hasil pelaksanaan reses menunjukkan 

masih banyak kendala yang dihadapi. 
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3. Berdasarkan kondisi objektif dan pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan 

yang nyata dapat dikategorikan pada model perwakilan simbolik (symbolic 

representation), yaitu para wakil merupakan simbol perwakilan dari kelompok 

diwakili semata tanpa berusaha bertindak sebaik mungkin atas keinginan dan 

kehendak orang-orang yang diwakilinya atau publik. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan rumusan kesimpulan mengenai tahapan reses Anggota DPRD 

Kabupaten Pesawarantahun 2015 di atas, terdapat beberapa saran, yaitu: 

1. Untuk pelaksanaan reses selayaknya lebih intensif dari sisi kuantitasnya, 

sedangkan pada pelaksanaan penjaringan aspirasi diarahkan pada masalah-

masalah krusial yang tidak hanya berorientasi pembangunan fisik. Selanjutnya 

pelaporan reses dalam penyusunan harus sesuai kriteria ideal dan muat 

rumusan masalah sampai pemecahan secara stratejik. Serta anggota dewan 

memaksimalkan rencana tindak lanjut aspirasi masyarakat tersebut. 

 

2. Anggota DPRD dan Partai Politik secara terus menerus meningkatkan 

kapasitas politik yang akan berimplikasi pada kesadaran dan komitmen 

menjalankan fungsi menangkap aspirasi masyarakat (artikulasi kepentingan) 

dan memperjuangkannya (agregasi kepentingan). 

 

3. Partai politik melakukan pembinaan dan pengawasan pada anggotanya yang 

menjadi wakil rakyat untuk menjadi perwakilan substantif (substantive 

representation) yang bertindak sebaik mungkin atas keinginan dan kehendak 
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orang-orang yang diwakilinya atau publik. Disertai pula pengawasan dari 

masyarakat dalam mengawal kinerja wakil rakyatnya. 

 

4. Perlu dilaksanakan pelatihan tentang teknik dan metode penyerapan aspirasi 

masyarakat dalam pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Pesawaran di 

tahun yang akan datang. 

 

5. Perlu adanya Standart Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan reses, 

dengan harapan dapat menjadi ukuran hasil pelaksanaan reses, serta sebagai 

bahan evaluasi dan proyeksi pelaksanaan reses. 
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