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Fokus Studi dalam penulisan ini adalah mengenai hubungan Dewan Perwakilan Daearah (DPD) 

dengan masyarakat lokal dalam mewakili kepentingan daerah. Dimana keberadaan DPD 

merupakan institusi parlemen baru yang dimiliki dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.Hakikat 

keberadaan DPD memiliki keterkaitan dengan kepentingan daerah yang memiliki fungsi 

legislasi, pengawasan, pertimbangan yang kemudian dikaitkan secara khusus dan secara 

langsung dengan kepentingan daerah.Sehingga proses pemilihan anggota DPD yang dipilih 

secara langsung oleh rakyat berdasarkan perorangan atau individu-individu yang mewakili 

daerahnya akan menjadi modal sosial untuk membangun hubungan dengan masyarakat. 

Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah mengenai bagaimana hubungan DPD dengan 

masyarakat dalam menjalankan kewajiban sebagai perwakilan daerah dan bagaimana mekanisme 

yang dilakukan DPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat ke Pemerintahan Pusat. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran yang nyata berkaitan dengan bagaiamana 

hubungan DPD dengan masyarakat lokal dakam menjalankan kewajiban sebagai perwakilan 

daerah dan mekanisme yang dilakukan DPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat ke 

Pemerintahan Pusat.Sehingga dengan penelitian ini setidaknya dapat memberikan manfaat bagi 

penulis,kalangan akademik, NGO, Parlemen dan masyarakat umumnya. 

Metode Penelitian dalam kajian ini adalah dengan melakukan penelitian yuridis sosiologis 

sehingga sumber data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis 

secara deskriptif kualitatif terhadap data yang diperoleh mengenai bagaimana hubungan DPD 

dengan masyarakat lokal dalam mewakili kepentingan daerah. 

Dari hasil penelitian yang mendalam, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa hubungan DPD 

dengan masyarakat lokal masih terjalin sesuai mekanisme prosedur yang tertuang dalam tata 

tertib DPD.Sehingga hubungan yang dilakukan antara DPD dengan masyarakat lokal dapat 

ditempuh dengan cara formal yaitu melalui masa reses dan secara informal yaitu melalui forum-

forum diskusi dan seminar lewat jaringan pengajian pesantren dan koperasi.Proses penyaluran 

aspirasi masyarakat ke Pemerintahan Pusat masih sebatas pada penyampaian kepada pihak 

eksekutif dan legislatif belum mengarah pada proses kebijakan yang sesuai dengan harapan 

masyarakat.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan DPD dengan masyarakat lokal bersifat 

independen, non partisan lepas dari partai politik. Sehingga hubungan DPD dengan masyarakat 

tidak terikat dengan organisasi partai politik apapun atau dengan organisasi massa lainnya. Oleh 

karena itu guna mendorong adanya harmonisasi hubungan DPD dengan masyarakat lokal dapat 

di bangun lewat media-media demokrasi yakni media cetak dan elektronik agar anggota DPD 

dapat lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui kinerja dari DPD. Mekanisme interaksi 



DPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat ke Pemerintahan Pusat seharusnya lebih tegas 

dalam produk hukum agar partisipasi masyarakat lebih diakui dan pertanggungjawaban anggota 

DPD kepada publik yang memilihnya secara langsung serta penegasan sanksi bagi anggota 

kewajiban anggota DPD tidak menjalankan kewajibannya.  

 

 


