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Sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah, DPRD Kabupaten 
Semarang harus dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan peka terhadap 
kesulitan yang terjadi di masyarakat. Dalam mengemban kewajiban dan fungsinya 
DPRD Kabupaten Semarang mendapat kritik yang tajam, khususnya dalam 
menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.  

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah 
mekanisme DPRD Kabupaten Semarang dalam menyerap, menampung, 
menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, (2) Mengetahui kendala-
kendala yang dihadapi DPRD Kabupaten Semarang dalam menyerap, 
menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, (3) 
Mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi perwakilan politik DPRD Kabupaten 
Semarang. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis–
sosiologis. Penelitian yuridis-sosiologis merupakan penelitian hukum yang 
membuka diri atas perubahan-perubahan sosial khususnya perkembangan 
penelitian ilmu-ilmu sosial. Metode pengumpulan data melalui wawancara, 
observasi, dokumentasi. Data selanjutnya dianalisis. 

Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Kurangnya kesadaran masyarakat 
akan pentingnya penyerapan aspirasi pada masa reses mengakibatkan mekanisme 
DPRD Kabupaten Semarang dalam menyerap, menampung, menghimpun dan 
menindaklanjuti aspirasi masyarakat menjadi tidak optimal;  (2) Adapun kendala 
yang dihadapi adalah  kualitas usulan masyarakat yang masih rendah. Seringkali 
aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat tidak dilengkapi dengan dokumen-
dokumen maupun argumen-argumen pendukung: (3) Pelaksanaan fungsi 
perwakilan politik juga tidak optimal, hal ini terlihat dari minimnya produk 
legislasi yang dihasilkan. Dari 22 Perda yang disahkan oleh DPRD Kabupaten 
Semarang sepanjang tahun 2009-2011, 5 buah Perda (23 %) adalah Perda tentang 
pajak dan retribusi daerah, 2 buah Perda (9 %) adalah Perda tentang APBD, 4 
buah Perda (18 %) tentang Pembentukan Dinas dan Organisasi Tata Kerja Pemda, 
11 buah Perda (50 %) tentang sarana dan prasarana pembangunan daerah.   

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah mekanisme DPRD Kabupaten 
Semarang dalam menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti 
aspirasi masyarakat tidak optimal. Adapun saran yang dapat diambil adalah 
optimalisasi pelaksanaan kewajiban DPRD dalam memperjuangkan aspirasi 
masyarakat perlu ditunjang dengan meningkatkan kinerja dan kompetensi masing-
masing anggota. 
 


