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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sistem pemerintahan yang demokratis dengan menggunakan demokrasi 

perwakilan (representative democracy), seringkali diasumsikan sebagai metode yang 

paling efektif untuk melangsungkan pemerintahan pada masyarakat modern. 

Metode ini dianggap sebagai metode yang paling wajar. Karenanya kemudian 

diterapkan oleh sebagian besar negara-negara di dunia. 

Kehadiran anggota dewan yang mewakili masyarakat lazimnya berasal 

dari keterwakilan politik (political representation) dan keterwakilan daerah (regional 

representation). Di sebagian kecil negara seperti Perancis dan Irlandia, dilakukan 

pula rekrutmen anggota dewan melalui metode functional representation. Yaitu 

metode yang dilakukan untuk mengimbangi dominasi kepentingan politik yang 

melingkupi praktek kenegaraan di negara tersebut.

Adapun perkembangan demokrasi di Indonesia memperlihatkan adanya 

dorongan pada pemerintahan rakyat. Rakyat mempunyai kedaulatan yang 

tertinggi, dengan sistem politik yang demokratis sehingga seluruh kebijakan 

dan aturan yang mengikat rakyat dilaksanakan dengan persetujuan rakyat. 

Adapun persetujuan rakyat di peroleh secara langsung melalui: (1) Pemilu; (2) 

Referendum; dan(3) Konsultasi publik (pembuatan kebijakan partisipatif).1

                                                       
1 “Membina Hubungan Dengan Konstituen”, Buku Saku DPRD. 2009. Local Governance Support Programme. USAID. 
Halaman 1.
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Persetujuan melalui perwakilan memperlihatkan adanya pendelegasian 

kedaulatan rakyat kepada wakil-wakilnya di parlemen yang dipilih melalui 

pemilu, adanya legitimasi (keabsahan) pemerintah bersumber dari persetujuan 

rakyat. Pengaturan kedaulatan rakyat tidak dapat dibatasi oleh pemerintah 

tanpa persetujuan rakyat dan pemerintahan yang konstitusional (berdasarkan, 

melaksanakan dan tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan) 

di mana kekuasaan yang dipegang oleh sejumlah pemimpin—termasuk yang 

dipegang oleh anggota badan legislatif—dikontrol oleh rakyat.

Kedaulatan rakyat ini harus diartikan dan diterapkan sepanjang waktu, 

bukan hanya ketika rakyat diperlukan, misalnya pada saat Pemilu. Artinya, 

ketika para wakil rakyat dan pejabat eksekutif dipilih untuk menduduki jabatan 

publik, dan ketika mereka memiliki hak untuk memutuskan sesuatu atas nama 

publik, mereka tidak boleh melupakan bahwa mereka hanyalah alat kedaulatan 

rakyat, dan bahwa rakyatlah tetap yang berdaulat. Dengan demikian mereka 

harus memperlakukan jabatan yang diterimanya itu sebagai amanah yang kapan 

saja harus dikembalikan kepada pemberi mandat, yaitu rakyat, kalau mereka 

gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Persoalan yang lazim terjadi adalah pemahaman dan kecenderungan 

sulitnya membina hubungan antara legislator (anggota Dewan terpilih) dengan 

rakyat sebagai konstituen. Persoalan ini menjadi kendala komunikasi antara

Dewan dengan rakyat yang diwakilinya, sehingga kecenderungan adanya pola 

hubungan yang semu menjadi semakin kuat.



3

Dalam masyarakat politik, yaitu sebuah arena dimana masyarakat 

mengorganisir dirinya untuk memperebutkan hak absah mengontrol kekuasaan 

publik dan aparatur negara, terdapat tiga aktor utama yang berperan aktif yaitu 

konstituen, partai politik dan parlemen. Yang harus dipahami secara benar 

oleh seorang anggota Dewan adalah bahwa ketiganya mempunyai posisi dan 

peran yang berbeda.2

Dengan kondisi ini, maka kejelasan dan pemahaman istilah konstituen 

memang menjadi penting karena sering kali secara teknis sulit untuk dipetakan. 

Konstituen sering dimaknai sebagai rakyat biasa, pemilih di daerah pemilihan, 

pendukung partai politik, pemberi mandat pihak yang harus diberi tanggung 

jawab, masyarakat yang diwakili, atau kelompok sasaran yang harus dilayani 

oleh partai atau parlemen.3

Menurut beberapa sumber dari berbagai tulisan, istilah pemilih 

pendukung pada daerah pemilihan memang sering digunakan untuk menunjuk 

makna konstituen atas partai politik atau parlemen. Pemaknaan lebih dalam 

oleh partai politik, konstituen adalah pendukung yang tetap loyal, yang 

memilihnya dan harus ia perjuangkan.

Tanggungjawab sebagai wakil rakyat mengharuskan anggota 

DPR/DPRD untuk menjalin komunikasi secara intensif dengan konstituennya 

untuk mengetahui berbagai perubahan maupun permasalahan yang terjadi.

Dengan komunikasi politik yang berjalan baik, para wakil rakyat tersebut akan 
                                                       
2 Toni Andrianus Pito, Efriza, Kemal Fasyah. 2006. “Mengenal Teori-Teori Politik”. Bandung. Penerbit Nuansa. Halaman 
101
3 Ibid. Halaman 103
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memiliki kemampuan untuk menghimpun informasi, kemudian melakukan 

identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada serta memikirkan 

kemungkinan-kemungkinan tawaran solusi yang mungkin diajukan. Tanpa 

komunikasi yang efektif antara konstituen dengan anggota legislatif, maka akan 

terjadi kemacetan dalam sistem politik yang mengakibatkan aspirasi dan 

kepentingan konstituen tidak terwujud. Kemacetan ini seringkali berakibat 

pada munculnya cara-cara penyaluran aspirasi dengan menggunakan metode 

lain seperti demontrasi bahkan cara-cara yang melibatkan kekerasan dan 

sebagainya.

Sistem pemilu di Indonesia yang menganut sistem semi distrik sejatinya 

mengisyarakatkan prasyarat bahwa setiap calon anggota legislatif haruslah 

dikenal oleh konstituen yang ada di daerah pemilihannya. Akan tetapi, dalam 

beberapa kali pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia prasyarat itu selalu 

diabaikan sehingga masyarakat menjadi bingung dalam menentukan pilihannya. 

Ekses yang kemudian muncul adalah pola-pola penentuan pilihan dengan cara 

kedekatan emosional tanpa melihat kapabilitas dari setiap calon yang ada.

Dalam sebuah survey yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia 

(LSI) mengatakan bahwa dalam pemilu tahun 2009 yang lalu sebanyak 79,6% 

masyarakat mengaku bahwa mereka tidak mengenal calon anggota legislatif 

yang ada di daerah pemilihan mereka. Hanya sekitar 20,4% saja yang mengenal 

calon-calon yang ada, itupun karena mereka ada kedekatan emosional seperti 
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kekerabatan dan pertemanan selebihnya boleh dikatakan tidak ada.4 Sehingga, 

sangat wajar apabila kemudian muncul tragedi meninggalnya salah satu ketua 

DPRD di kabupaten yang ada di Sulawesi akibat dipukul oleh kontituenya saat 

aksi unjuk rasa.

Secara teoritis, menurut Burns dalam Mengenal Teori-Teori Politiknya 

Toni, Efrizal, dan kemal (2006:142-143), menyatakan bahwa salah satu 

orientasi perilaku anggota legislatif dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang 

bagaimana yang dirasakan oleh konstituen yang diwakilinya. Tekanan partai 

dan eksekutif juga berperan, tetapi ketika semua sudah dikatakan dan terlasana, 

masa depan politik anggota bergantung pada bagaimana perasaan mayoritas 

pemilih tentang kinerja mereka.5

Berangkat dari pemikiran Burns diatas, maka seharusnya relasi antara 

anggota legislatih dengan konstituen bisa digunakan oleh masyarakat sebagai 

mekanisme reward and punishment. Bagi mereka yang dianggap mampu mewakili 

kepentingan konstituen di daerah pemilihannya maka pada periode berikutnya 

akan bisa terpilih lagi, begitu juga sebaliknya apabila anggota legislatif mereka 

tidak mampu melaksanakan mandat keterwakilannya maka kredibilitasnya 

menjadi pantas untuk dipertanyakan dan tidak dipilih kembali. Sehingga 

dengan kondisi hubungan seperti itu akan menjadikan anggota dewan benar-

benar berjuang atas nama konstituten yang diwakilinya dan akan jarang ditemui 

                                                       
4

www.jawapos.com/politik/mayoritas anggota dewan tidak dikenal.html (diakses tanggal 12 Juli 2010 pukul 22.45 WIB)
5 Toni Andrianus Pito, Efriza, Kemal Fasyah. 2006. “Mengenal Teori-Teori Politik”. Bandung. Penerbit Nuansa. Halaman 
142-143
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seorang anggota dewan yang secara konsisten dan sengaja memberikan suara 

bertentangan dengan kehendak msyarakat dari daerah pemilihannya.

Dalam sebuah sistem politik yang berjalan baik, para wakil rakyat akan 

mampu melakukan fungsinya untuk melakukan agregasi dan artikulasi 

kepentingan konstituen yang diwakilinya sebagai in-put dalam proses 

melaksanakan fungsi-fungsinya di parlemen. Out-put yang dihasilkan dari 

proses pengolahan kebijakan di parlemen mencerminkan proses tawar-

menawar dalam perdebatan yang terjadi sebagai wujud kinerja wakil rakyat 

dalam memperjuangkan aspirasi konstituen yang diwakilinya. 6

Out-put dapat berarti pula peningkatan pemahaman konstituen tentang 

agenda dan bagaimana pemerintahan bekerja, pengetahuan tentang program 

pemerintah dan kemana konstituen dapat memperoleh bantuan dan mendapat 

akses yang diperlukan, pemahaman kemana dapat memberikan masukan 

terhadap program pemerintah, dan mendapatkan asistensi atau rujukan 

terhadap permasalahan legal ataupun sosial yang dihadapi. Dalam kontek 

seperti ini, mekanisme umpan–balik (feed-back) memainkan peran penting agar 

proses politik dapat berjalan secara kontinyu.

Dari produk yang dikeluarkan oleh parlemen inilah maka konstituen 

dapat memberikan penilain apakah wakil rakyat yang telah dipilihnya benar-

benar mewakili kepentingan konstituen yang bersangkutan atau tidak. Kunci 

                                                       
6 Budi Winarno. 2007. ”Sistem Politik Indonesia Era Reformasi”. Jakarta. PT. Buku Kita. Halaman 94
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keberhasilan dari mekanisme ini sekali lagi adalah apabila wakil rakyat berhasil 

membangun komunikasi yang efektif dengan konstituen yang diwakilinya.

Diakui atau tidak, sejauh ini seringkali kita temui anggota legislatif 

ketika terpilih hal pertama yang kemudian mereka lakukan adalah penyusunan 

strategi tentang bagaimana cost politik yang mereka keluarkan secepat mungkin 

bisa kembali. Hal tersebut terbukti dengan pernyataan salah satu anggota 

legislatif kabupaten Pamekasan yang dirilis dalam sebuah media cetak yang 

berisi : 

Anggota DPRD Pamekasan periode 2009-2014 yang baru dilantik 21 Agustus lalu, 
kini ramai-ramai menggadaikan surat keputusan (SK) pengangkatan mereka ke 
sejumlah bank untuk jaminan peminjaman uang antara Rp 100 juta hingga Rp 300 
juta. Mereka mengaku penggadaian SK itu karena selain belum menerima gaji, juga 
untuk meminjam uang di bank demi menutup hutang ratusan juta rupiah yang mereka 
gunakan saat kampanye Pemilu Legislatif lalu.(Radar Madura, 22/08/2009)
Besarnya biaya politik yang dikeluarkan selalu menjadi alasan klasik bagi 

anggota dewan dalam membuat alibi kenapa kemudian konstituen menjadi 

nomor kesekian buat mereka. Padahal dalam kontek keterwakilan sejatinya 

mereka merupakan orang yang kemudian mendapat mandat dan otoritas untuk 

melakukan tugas konstituen yang diwakilinya.

Selain itu, masa reses yang seharusnya berfungsi untuk datang ke 

konstituen dalam rangka untuk menyerap aspirasi juga belum mampu 

dijalankan secara maksimal. Masa reses anggota DPR/DPRD membutuhkan 

dana sangat besar yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

bahkan makna dan manfaat masa reses-pun masih kabur dan tumpang tindih. 

Penyerapan aspirasi semestinya melekat pada sistem organisasi partai politik
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yang menganut paradigma transmisi. Namun karena organisasi partai politik

“mati suri” sehingga anggota DPR/DPRD sendiri yang harus turun menyerap 

aspirasi.7

Selama ini yang terlihat bahwa penggunaan dana reses sering 

bercampur aduk antara untuk berlibur, menyerap aspirasi pemilih, konsolidasi 

parpol, dan menebalkan kantong anggota DPR/DPRD sendiri. Dengan 

demikian, akuntabilitas dana reses layak dipertanyakan sehingga kebijakan 

masa reses memang harus dikoreksi dan ditinjau ulang. Bukan hanya besaran 

dan frekuensinya namun juga penggunaannya.

Banyaknya anggota DPR/DPRD yang ikut menjadi tersangka bahkan 

yang menjadi ”sutradara” dalam skandal korupsi maupun tindakan-tindakan 

yang bersifat amoral seperti perselingkuhan, video mesum, dan narkoba 

menjadikan tingkat trust (kepercayaan) masyarakat terus menurun. Bahkan 

menurut hasil penelitian Said Amin, peneliti program The Word Bank 

menuturkan, bahwasanya dalam rentang waktu 2004-2009 tercatat sudah ada 

967 anggota DPRD dan 61 kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia 

tersngkut kasus korupsi.8 Bentuknya juga sangat beragam, mulai dari kasus 

penyelewengan APBD, suap, proyek pengentasan kemiskinan sampai pada 

kasus proposal fiktif.

                                                       
7 www.suaramerdeka.com, opini “Masa Reses: Proses dan Ekses” oleh Joko J Prihatmoko (diakses tanggal 01 Juli 2010 
Pukul 09.27 WIB)
8

www.hariansuaramandiri.com/berita/Kepala Daerah Tersangkut Korupsi.html (diakses tanggal 14/07/2010 pukul  09.55)
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Hampir dapat dipastikan, peran parlemen bermetamorfosis dan fungsi 

pengawasan menjadi instrumen akumulasi kekayaan semata. Karena itu, tidak 

mengherankan jika saat pencalonan, para caleg rela menghamburkan uang 

dengan harapan saat terpilih mereka bisa mendapat untung yang lebih besar. 

Seorang ilmuwan politik berkebangsaan Argentina Atilio Boron pernah 

menggambarkan hilir sejarah percaturan politik adalah uang. Hal itulah, yang 

terlihat dalam percaturan politik kita saat ini. Apalagi ditengah ramainya 

pelaksanaan pilkada langsung di berbagai daerah di Indonesia. Berpolitik di 

Indonesia memang ibarat dagang, Bukan politik dalam pengertian modern 

dengan politisi hadir sebagai negarawan yang rela bekerja untuk rakyat banyak. 

Lebih fatal lagi perilaku korup wakil rakyat seolah diterima sebagai sesuatu 

yang wajar dan dipertontonkan secara kasar di mata rakyat.

Realitas yang menceritakan kondisi parlemen Indonesia baik pusat dan 

daerah menjadi bukti bahwa derajat keterwakilan, efektifitas kinerja lembaga—

legislatif—dan representasi keterwakilannya masih menyisakan kisah yang 

menarik untuk dikaji lebih jauh. Hasil penelitian Samsudin Haris menemukan 

bahwa banyak diantara wakil rakyat yang tidak memperlihatkan perilaku 

sebagaimana mestinya. Perannya dalam menyuarakan aspirasi rakyat terasa 

amat kurang. Alih-alih bertindak sebagai saluran aspirasi rakyat, mereka 

seringkali melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan 



10

kepentingan rakyat. Salah satu penyebabnya, para wakil rakyat terlalu 

bergantung pada elit partainya.9

Determinasi dari partai politik, baik langsung atau melalui mekanisme 

fraksi, amat kuat sehingga wakil rakyat tidak bebas dalam melakukan perannya 

sebagai legislator. Dalam berbagai kasus terlihat bagaimana kepentingan partai 

politik amat dominan dalam penentuan langkah anggota dewan. Bahkan dalam 

beberapa kasus terlihat perubahan sikap anggota dewan yang terjadi secara 

tiba-tiba. Misalnya, Dukungan dua anggota dewan dari fraksi Partai Demokrat 

terhadap interpelasi lumpur Lapindo yang dicabut secara tiba-tiba 

memperlihatkan betapa dominannya kekuasaan partai politik atas anggota 

dewan.

Padahal, menurut Huntington proses pembentukan budaya politik 

demokratis ditunjang oleh tiga hal, salah satunya adalah pelembagaan politik. 

Dimana, lembaga-lembaga politik telah mampu menempatkan diri sesuai 

fungsinya, dan melakukan penataan atas pranata-pranata politik yang ada 

sehingga mengarah pada proses stabilitas sistem politik. Partai politik sebagai 

salah satu lembaga politik, jika kemudian tidak mampu mencapai proses 

pelembagaan dan masih terus melakukan intervensi seperti halnya di atas, 

maka konsekuensi yang dihasilkan adalah  proses pembentukan budaya 

demokratis akan semakin jauh dari harapan.10

                                                       
9 Haris, Syamsuddin. 2005. Proses Pencalonan Legislatif Lokal: Pola, Kecenderungan, dan Profil Caleg. Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama. Halaman 10-11
10Huntington, Samuel. P. 2002. Tertib Politik pada Masyarakat yang Sedang Berubah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 
Halaman: 474
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Konstituen yang selama ini hanya diingat dan diperhatikan ketika 

menjelang perhelatan akbar yang bernama pemilu saja memang menjadi 

menarik untuk diteliti. Permasalahan terabaikannya mereka—konstituen—

pasca pemilu merupakan faktor penghambat dalam upaya penguatan demokrasi 

Indonesia dan berakibat pada semakin meluasnya apatisme masyarakat untuk 

ikut aktif dalam upaya pembangunan bangsa dan negara.

Disamping itu, kondisi masyarakat yang tidak pernah didengar dan 

diserap aspirasinya karena ketidakpedulian atau bahkan mungkin ketidaktahuan 

anggota legislatif terhadap peran fungsionalnya menjadikan permasalahan yang 

ada semakin kompleks dan tidak berkesudahan. Dari sinilah kemudian peneliti 

mengambil judul : “Strategi Anggota Legislatif Daerah Dalam 

Memperkuat Hubungan Dengan Konstituen” (Studi pada anggota DPRD 

Kabupaten Pamekasan Periode 2009-2014).

B. Rumusan Masalah

Mencermati dalam uraian latar belakang di atas kiranya peneliti akan 

membatasi permasalahan sehingga akan sesuai dengan realita dan peneliti 

inginkan: Bagaimana strategi anggota DPRD dalam memperkuat 

hubungan dengan konstituennya?

C. Tujuan Penelitian

Senada dengan rumusan masalah diatas, dalam kajian tentang strategi 

anggota legislatif daerah dalam memperkuat hubungan dengan konstituen
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studi pada anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Periode 2009-2014, tujuan 

yang ingin dicapai adalah:

1. Mendiskripsikan cara yang ditempuh oleh anggota DPRD Kabupaten 

Pamekasan dalam upaya melakukan pendekatan dan pemeliharaan

terhadap konstituennya.

2. Dapat menemukan faktor apa saja yang mempengaruhi pembuatan 

strategi berkenaan dengan penguatan hubungan antara anggota legislatif 

dengan konstituen di daerah pemilihannya.

D. Manfaat Penelitian

D.1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berarti 

terhadap perkembangan ilmu sosial khususnya kajian ilmu pemerintahan 

(politik) yang telah ada, terkait dengan persoalan penguatan hubungan 

antara anggota legislatif dan konstituen, dinamika partai politik dalam 

memperkuat dan memperbesar organisasinya serta perilaku konstituen 

dalam menentukan dukungan terhadap calon anggota legislatif.

D.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini berharap mampu menjadi pondasi  yang 

kokoh terhadap dinamika politik bangsa oleh pemerintah, birokrat, dan  

dapat menjadi acuan bagi politisi utamanya yang terpilih menjadi anggota 

legislatif serta bagi partai politik masing-masing mengenai pentingnya 

penguatan hubungan dengan konstituen. Sehingga, dapat dipahami 
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bagaimana seharusnya tindakan dan perilaku anggota legislatif mampu 

dijalankan sesuai fungsinya dalam berbagai proses politik maupun suksesi 

politik yang terjadi dengan harapan bahwa nantinya aktivitas politik tidak 

hanya selalu dimaknai dengan perebutan kekuasaan semata.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah unsur atau bagian penting dalam penelitian 

dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan 

secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena yang alami.11

Definisi konseptual ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan 

tentang makna arti dari kalimat yang ada dalam permasalahan yang disajikan. 

Dimana, dengan adanya penegasan arti tersebut akan mampu mempermudah 

dalam memahami maksud kalimat yang tercantum dalam penelitian.12

E.1. Strategi Anggota DPRD

Strategi dapat dipahami sebagai proses penentuan rencana para 

pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang 

organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana 

agar tujuan tersebut dapat dicapai.13

Secara khusus strategi merupakan tindakan yang bersifat 

incremental—senantiasa meningkat—dan terus-menerus, serta 

                                                       
11 Singarimbun, Masri. 1982. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES. Halaman: 17
12 Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press, 
halaman: 45
13 www.wikipedia.com/pengertian strategi.html. diakses tanggal 1 Juli 2010 pukul 23.43 WIB
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dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan 

masyarakat di masa depan (Glueck dan Jauch, 1989:9).

Anggota DPRD kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana 

pemerintah daerah yang  juga wakil rakyat di daerah dan lembaga 

yang paling dekat secara geografis dengan konstituen. Sehingga, 

sangat ideal kiranya apabila proses penguatan hubungan antara 

parlemen dengan konstituen dimulai dari DPRD kabupaten atau 

kota.

Ditengah semakin dewasanya paradigma politik masyarakat dan 

sistem pemilu yang open list, maka menjadi sebuah keharusan 

bahkan kewajiban untuk anggota DPRD untuk mampu benar-

benar menjadi representasi dari suara konstituen di daerah 

pemilihan yang diwakilinya. Apabila pola itu tidak berjalan akan 

sangat bergantung pada keberlanjutan posisi anggota dewan 

tersebut pada pemilu berikutnya. Daya kritis masyarakat saat ini 

secara tidak langsung menjadi punishment bagi anggota parlemen 

yang dianggap tidak mampu melakukan tugasnya dengan cara tidak 

dipilih lagi oleh konstituennya pada periode berikutnya.

E.2. Penguatan Hubungan Dengan Konstituen

Pada dasarnya penguatan adalah upaya terstruktur untuk menguasai 

akar rumput lewat berbagai aktivitas dan pendampingan.14

                                                       
14 www.wikipedia.com (diakses pada tanggal 11 jam 23.00)
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Konstituen adalah masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu 

ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi 

politik..15

Definisi diatas menegaskan bahwa konstituen adalah pemegang 

otoritas yang sesungguhnya. Dan apabila otoritas itu dipercayakan 

atau diberikan kepada orang lain, maka orang lain itu kita sebut 

pemimpin. Ia dapat bertindak mewakili atau atas nama

konstituennya itu dalam rangka memberikan pelayanan.

Bagi parpol dan anggota parlemen penguatan hubungan dengan 

konstituen sangat penting mengingat secara struktural maupun 

fungsional konstituen akan sangat diperlukan mengingat basis masa 

merupakan kekuatan utama bagi anggota legislatif dalam melakukan 

segala aktifitasnya.

E.3. Strategi Anggota DPRD Dalam Memperkuat Hubungan 

Dengan Konstituen

Sebagai sebuah konsep politik, perwakilan (representatiton) bukan 

sekedar pada relasi antara wakil dengan kelompok terwakil. Paling 

tidak menurut Marijan (2010:41) ada empat hal ketika 

memperbincangkan konsep perwakilan.16 Pertama adalah adanya 

sekelompok orang yang mewakili, yang termanifestasi dalam 

bentuk lembaga perwakilan, organisasi, gerakan, dan lembaga-
                                                       
15 Budiarjo, Miriam, 2008 ”Dasar-Dasar Ilmu Politik” edisi Revisi. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama, hal.102
16 Marijan, Kacung, 2010. SISTEM POLITIK INDONESIA: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group. Halaman 41
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lembaga negara yang lain. Kedua, adanya sekelompok orang yang 

diwakili, seperti konstituen dank lien. Ketiga, adanya sesuatu yang 

diwakili, seperti pendapat, kepentingan dan perspektif. Keempat, 

adalah konteks politik dimana perwakilan itu berlangsung.

Dalam situasi seperti ini, perwakilan politik berarti adanya relasi

antara wakil dan terwakili, yang terbalut oleh kepentingan-

kepentingan, baik kepentingan wakil maupun terwakil di dalam 

konteks politik tertentu. Kondisi ini yang nantinya bisa mencakup 

desain kelembagaan politik dan budaya politik yang berkembang 

dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan kepentingan, relasi antara wakil dengan 

terwakil itu tidak terlepas dari adanya transaksi dan akuntabilitas. 

Baik transaksi dan akuntabilitas yang terjadi pada saat pemilu 

maupun setelah terpilih untuk menjadi wakil di parlemen. Misalnya, 

bisa mendiskusikan tentang kepentingan-kepentingan atau 

kebijakan-kebijakan yang hendak diperjuangkan oleh para wakil. 

Pada saat yang sama, para pemilih juga bisa melakukan evaluasi, 

apakah transaksi sebelumnya sudah dilaksanakan oleh para wakil 

atau tidak. Finalnya, secara politis, para wakil ini bisa dikatan 

accountable manakala para pemilih memilihnya kembali.
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F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel 

di observasi atau diukur.17 Dalam penelitian ini terkait dengan judul “Strategi 

Anggota Legislatif Daerah Dalam Memperkuat Hubungan Dengan 

Konstituen” (Studi pada anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Periode 2009-

2014), dapat dirumuskan beberapa indikator di antaranya:

1. Latar Belakang Anggota Legislatif

2. Makna Konstituen Bagi Anggita DPRD

3. Cara yang digunakan dalam memperkuat hubungan dengan konstituen

4. Hambatan yang Ditemui dalam Proses Penguatan Hubungan dengan 

Konstituen

G. Metode Penelitian

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan metode penelitian adalah 

serangkaian prosedur berupa cara yang digunakan untuk memecahkan masalah 

dalam penelitian ini. Sehingga, dalam keberlanjutanya menjadi satu kesatuan 

yang utuh dan konsisten antara metode yang digunakan dengan tehnik-tehnik 

operasional dalam pengumpulan data, instrument penelitian, serta dalam 

proses menganalisis data.

Maka dari itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Utamanya adalah metode deskriptif, yang bisa dipahami 

sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam upaya pemecahan masalah 

                                                       
17 Wisadirman, Darsono, 2005, metode penelitian dan pedoman penulisan skripsi untuk ilmu sosial. UMM press, Malang
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yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan obyek penelitian atau

subyek penelitian—seseorang, lembaga, masyarakat, nilai-nilai, dan lain-lain—

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya.18

G.1. Subyek Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang bermanfaat untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar sebuah penelitian.19 Karena sebagai 

subyek yang mampu memberikan informasi yang seluas-luasnya, maka dalam 

penelitian sangat berhati-hati dalam menentukan informan, agar didapatkan 

informasi yang lengkap untuk mendukung informasi yang berkenaan dengan 

penguatan hubungan anggota legislatif dengan konstituen, sehingga 

ditetapkanlah subyek penelitian yang dimaksud adalah Anggota DPRD 

Kabupaten Pamekasan Periode 2009-2014 dari setiap fraksi yang ada.

           G.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dimaksudkan agar peneliti mampu mengungkapkan 

fakta supaya mendapatkan data-data dan informasi yang dibutuhkan oleh 

peneliti. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di DPRD 

Kabupaten Pamekasan.

G.3. Teknik Pengumpulan Data

Pada prinsipnya pengumpulan data empirik diawali dengan memahami 

setting. Dalam hal ini peneliti masuk sebagai bagian dari subyek penelitian. 

                                                       
18 Hadari, Nawawi, 1993, Metode Penelitian Bidang Sosial, UGM Press, Yogyakarta, Hlm: 63
19 Soehartono, Irawan.2001. Metode Penelitian Sosial. Bandung: hal35
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Sehubungan dengan hal tersebut, maka digunakan tekhnik pengumpulan data 

berupa pengamatan, wawancara atau interview, dan dokumentasi. Menurut 

Gulo, pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian20. Teknik pengumpulan 

data yang dipilih tergantung pada faktor utama dan jenis data. Dalam 

penelitian ini metode yang digunakan adalah:

a. Wawancara atau Interview

Dalam penelitian ini sengaja menggunakan teknik wawancara semi 

terstruktur yang mana teknik wawancara ini lebih bebas dalam 

mengungkap pertanyaan kepada informan. Tujuan dari wawancara 

ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, 

dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-idenya21. 

Dalam penelitian ini deperlukan informan yang dianggap 

memahami masalah yang diteliti.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan penelusuran dokumen resmi dalam 

menjajaki sumber tertulis sehingga memperkaya data. Disamping 

itu, metode dokumentasi akan membantu dalam proses 

menganalisa.

                                                       
20 Gulo,W.2002.Metode Penelitian, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal: 115
21 Sugiyono.2005. Memahami Penelitian Kulitatif.Bandung: Alfabeta. Hal 73 



20

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, serta dokumen yang 

berbentuk tulisan22.

G.4. Analisa Data

Teknik analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam 

metode ilmiah karena dengan analisa data dapat diberi arti tentang makna yang 

berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Untuk analisa data peneliti 

menggunakan teknik analisa data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman23

analisa data kualitatif terdiri dari:

1. Pengumpulan data

Dalam hal ini peneliti mencari dan mengumpulkan semua data yang 

ada dilapangan sesuai dengan judul penelitian, untuk kemudian 

dijadikan sebagai tambahan dalam penulisan.

2. Reduksi Data

Merupakan proses penyajian, kompilasi data setelah direduksi ke 

dalam bentuk-bentuk simbol yang bisa menggambarkan 

keseluruhan data-data utamanya hasil penelitian. Kegiatan ini 

merupakan penyederhanaan data yang kompleks ke dalam narasi-

narasi pendek sesuai kriteria dan klasifikasi data berdasarkan 

rumusan masalah sehingga dengan mudah bisa difahami maknanya

                                                       
22 Ibid Hal 82
23 Ibid hal 91
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3. Display Data

Merupakan tahap seleksi data atas data atau catatan-catatan 

lapangan (fieldnotes), sehingga data yang di dapat sesuai dengan 

pokok yang dituju dalam penelitian.

4. Verifikasi Data atau Conclusion Drawing

Setelah data diolah atau disajikan, maka diambil beberapa alternatif 

yang terbaik untuk dijadikan bahan penyampaian informasi dan 

pengambilan keputusan guna kemudian diambil sebuah 

kesimpulan.

G.5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan 

menggunakan teknik Triangulasi yaitu teknik triangulasi dengan sumber. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

suatu sumber data yang lain di luar data itu untuk keperluan pembanding atau 

pengecekan derajat kepercayaan hasil penelitian. Teknik triangulasi yang paling 

banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. 

Dalam metode pemeriksanaan keabsahan data ini dapat melalui 

perbandingan antara data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

membandingkan antara data hasil wawancara dengan data dokumentasi, 

membandingkan data hasil penelitian dengan hasil penelitian-penelitian 
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sebelumnya yang dianggap relevan, dan membandingkan data hasil penelitian 

dengan teori.24

G.6. Jadwal Penelitian

Kegiatan Waktu

1. Pembuatan proposal 1 Juli s/d 15 Juli 2010

2. Pra penelitian

 Konsultasi proposal

 Mengurus 

kelengkapan 

administrasi penelitian

 Seminar Proposal

15 Juli s/d 31 Juli 2010

15 s/d 31 Juli 2010

2 Agustus 2010

3. Penelitian ke lapangan 4 Agustus s/d  31 Agustus 2010

4. Analisis data hasil 

penelitian
1 September s/d 20 September 2010

5. Pembuatan laporan 

penelitian
20 September s/d 10 Oktober 2010

                                                       
24 Meleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya. Halaman: 178


