
Partai Politik Pengendali Kualitas DPR 
 
 
Kunci perbaikan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 ditentukan oleh 
adanya perbaikan manajemen partai politik dalam memberdayakan anggotanya di DPR. 
Untuk itu, reorientasi peran fraksi sebagai perpanjangan tangan partai di DPR perlu 
dilakukan. 
 
Hal itu dikemukakan dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, di 
Jakarta, Senin (28/9). Perbaikan kinerja DPR sebenarnya ditentukan oleh kualitas 
individu anggota DPR terpilih, manajemen parpol, serta mekanisme penghubung internal 
yang ada di DPR. Namun, peran partai merupakan faktor dominan dalam mendorong 
perbaikan tersebut. 
 
Karena peran fraksi dan partai penting untuk memperbaiki DPR, lanjut Andrinof, hal itu 
sangat bergantung pada kepemimpinan yang ada di dalam parpol. ”Jika partai serius ingin 
memperbaiki kinerja DPR, pimpinan parpol harus membuat sistem etika yang tegas 
menindak mereka yang melanggar aturan dan menyokong anggotanya dalam 
melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota DPR,” katanya. 
 
Selain sebagai alat kontrol bagi anggotanya di DPR, fraksi juga berfungsi menjaga 
integritas dan kualitas anggota DPR. Karena itu, fraksi tak dapat lagi digunakan sebagai 
alat perpanjangan kepentingan politik individu atau elite pimpinannya. 
 
Peran pemilih 
 
Secara terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Daniel 
Zuchron mengakui peran pemilih sangat penting dalam menentukan kualitas DPR. 
Namun, peran parpol tetap yang paling penting untuk menjaga anggotanya di DPR 
bekerja dengan baik. 
 
Saat memilih, pemilih telah menyerahkan mandatnya kepada calon anggota DPR tersebut 
dan parpol. Pemilih tak mungkin lagi mengontrol calon yang dipilihnya di DPR selama 
lima tahun ke depan. Peran kontrol itu hanya bisa dilakukan parpol. 
 
Parpol memiliki kekuatan untuk mendorong anggotanya di DPR agar terus menjaga relasi 
dengan konstituennya. ”Sulit mengontrol perilaku DPR jika parpol tidak mendorongnya. 
Partai menjadi pengendali utama kualitas DPR,” katanya. 
 
Namun, Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia mengkhawatirkan dominannya 
kekuatan parpol tertentu dalam komposisi keanggotaan legislatif mendatang yang juga 
menjadi parpol pemerintah. Tambahan lagi, tidak banyak parpol lain yang berani untuk 
memosisikan diri sebagai parpol oposisi pemerintah. 
 



”Intinya, DPR sekarang akan sangat bergantung pada pemerintah. Kalaupun ada sedikit 
’geliat’ dari anggota legislatif dari parpol nonpemerintah, sayangnya jumlah mereka 
tidaklah signifikan,” ujar Rangkuti. 
 
Mengenai tingginya ekspektasi publik terhadap DPR baru, Koordinator Komite Pemilih 
Indonesia Jeirry Sumampow berpendapat, masyarakat memang akan cenderung menaruh 
harapan tinggi sekaligus mengapresiasi positif terhadap hal-hal atau sesuatu yang baru 
buat mereka. 
 
”Akan tetapi, kita coba realistis. Untuk awal, para anggota legislatif baru itu tentu belum 
akan sanggup menunjukkan performa memadai. Kebanyakan mereka orang baru dan 
belum berpengalaman. Tapi tetap mereka harus cepat menyesuaikan diri,” ujar Jeirry. 
 
Sikap pesimistis tetap dilontarkan Jeirry. Dia melihat, salah satu persoalan diyakini dapat 
muncul ketika anggota legislatif yang terpilih dalam pemilihan umum lalu terindikasi 
atau diduga berpraktik ”politik uang” pada para pemilih mereka. 
 
Hal itu berpotensi membuat para anggota legislatif akan lebih mengutamakan bagaimana 
caranya untuk segera bisa mengembalikan ”modal” mereka selama berkampanye 
ketimbang mendahulukan kepentingan masyarakat. 
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