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Masa reses merupakan bagian dari masa persidangan dan dilaksanakan 

paling lama enam hari kerja. Pada masa ini anggota DPRD secara perseorangan 

ataupun kelompok mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi 

masyarakat. Cara pelaksanaan masa reses yang berbeda dari masing-masing partai 

politik, membuat anggota DPRD Partai Nasdem Kota Semarang mengalami 

kesulitan untuk memilih cara yang akan digunakan dalam melaksanakan masa 

reses. Hal tersebut disebabkan anggota DPRD Partai Nasdem Kota Semarang 

masuk dalam fraksi PDI Perjuangan yang tata cara pelaksanaan masa resesnya 

berbeda dengan Partai Nasdem. Selain itu adanya kesalahpahaman konstituen 

terhadap kegiatan reses yang dilaksanakan anggota dewan. Sebagian dari 

masyarakat menganggap kedatangan para wakil rakyat akan memberikan dana 

tunai kepada masyarakat baik berupa uang sebagai ganti ongkos transportasi 

maupun dana tunai untuk bantuan sosial. Padahal anggota dewan tidak 

mempunyai dana taktis untuk diberikan kepada konstituennya pada masa reses 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 

pelaksanaan penyerapan aspirasi masayakat oleh  anggota DPRD Partai Nasdem 

periode 2014-2019 Kota Semarang pada masa reses tahun 2014, 2) Apa faktor 

pendukung dan penghambat anggota DPRD Partai Nasdem periode 2014-2019 

Kota Semarang dalam menyerap aspirasi masyarakat pada masa reses tahun 2014. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui: 1) Pelaksanaan penyerapan aspirasi 

masyarakat oleh anggota DPRD Partai Nasdem periode 2014-2019 Kota 

Semarang pada masa reses tahun 2014, 2) Faktor pendukung dan penghambat 

anggota DPRD Partai Nasdem periode 2014-2019 Kota Semarang dalam 

menyerap aspirasi masyarakat pada masa reses tahun 2014. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah 

DPRD Kota Semarang, DPD Partai Nasdem Kota Semarang, dan Kelurahan 

Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. Fokus penelitiannya 

adalah: 1) Pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Partai 

Nasdem periode 2014-2019 Kota Semarang pada masa reses tahun 2014 meliputi: 

dasar hukum pelaksanaan reses, anggaran reses, tahap-tahapan pelaksanaan reses, 

bentuk kegiatan reses dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, 2) Faktor 

pendukung dan penghambat anggota DPRD Partai Nasdem periode 2014-2019 

Kota Semarang dalam menyerap aspirasi masyarakat pada masa reses tahun 2014. 

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik 
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pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik 

analisis data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 

penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Partai Nasdem Kota 

Semarang terdiri dari dua tahapan. Tahap pertama, mengumpulkan aspirasi 

masyarakat. Tahap ini dimulai dengan mengumpulkan masyarakat dalam suatu 

kegiatan dialog oleh anggota DPRD Partai Nasdem Kota Semarang dibantu 

panitia lokal. Setelah itu masyarakat dipersilahkan menyampaikan aspirasinya 

secara langsung dan ditulis dalam lembar aspirasi. Kemudian lembar aspirasi 

tersebut dikumpulkan menjadi satu untuk dikelompokan dan diolah oleh anggota 

DPRD Partai Nasdem Kota Semarang. Tahap Kedua, mengolah aspirasi 

masyarakat. Aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam lembar aspirasi akan 

dikaji dan dikelompokan berdasarkan bidang kehidupan. Setelah itu anggota 

DPRD Partai Nasdem Kota Semarang akan menentukan aspirasi yang menjadi 

prioritasnya. Berdasarkan data hasil wawancara kepada H. Windu Suko Basuki 

anggota DPRD Partai Nasdem Kota Semarang diperoleh jawaban bahwa anggota 

DPRD Partai Nasdem Kota Semarang melakukan tindakan-tindakan dalam 

merealisasikan aspirasi masyarakat antara lain menyampaikan aspirasi masyarakat 

kepada Walikota Semarang dan Kepala Dinas yang berwenang di Kota Semarang, 

mengusulkan aspirasi atau permohonan masyarakat pada sidang paripurna 

penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Semarang, dan 

melakukan lobi-lobi politik dengan anggota DPRD Kota Semarang lainnya agar 

menyetujui aspirasi masyarakat yang ditampungnya. Faktor pendukung anggota 

DPRD Partai Nasdem dalam menyerap aspirasi masyrakat pada masa reses yaitu 

motivasi anggota DPRD dan partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor 

penghambatnya yaitu waktu pertemuan yang terbatas, dana yang terbatas, dan 

pandangan masyarakat terhadap bantuan langsung.           

Saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 1) Anggota DPRD 

Partai Nasdem Kota Semarang supaya melaksanakan kegiatan reses yang sesuai 

dengan tata tertib DPRD dan program kerja yang telah direncanakan agar dapat 

menyerap dan menampung aspirasi yang disampaikan masyarakat, 2) Badan 

kehormatan DPRD Kota Semarang harus memberikan sanksi yang tegas kepada 

anggota dewan yang tidak melaksanakan kegiatan reses, 3) Masyarakat dapat 

memahami kegiatan reses bukan semata-mata untuk mendapatkan dana bantuan 

langsung dari anggota dewan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan 

bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

Sedangkan kewajiban anggota DPRD diantaranya yaitu menyerap, 

menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 

Kewajiban ini secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 

tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa anggota DPRD 

kabupaten diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun 

aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan 

menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan 

pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah 

pemilihannya. 

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tiga peranan 

penting. Pertama, sebagai agen perumus agenda bagi masyarakat yang 

diwakilinya. Kedua, DPRD berperan sebagai lembaga yang mengemban 

misi pengelolaan konflik dalam masyarakat. Ketiga, DPRD adalah 

pengemban peran integratif dalam masyarakatnya. Peran perwakilan rakyat 

yang melekat pada DPRD biasa dimaknai sebagai peran keperantaraan.
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DPRD tidak hanya menjadi perantara yang menjembatani pemerintah 

(eksekutif) dengan rakyatnya, namun juga menjembatani ketegangan dari 

berbagai segmen dalam masyarakat yang saling memperjuangkan 

kepentingannya (Sianturi 2014:4). 

Anggota DPRD dalam perwakilannya memiliki daerah pemilihan 

masing-masing atau yang disingkat dengan dapil. Daerah pemilihan dibagi 

berdasarkan cakupan luas atau lingkup wilayah tertentu yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD memiliki tanggung jawab 

atau kewajiban untuk melakukan sebuah hubungan keterikatan dengan 

masyarakat khususnya masyarakat yang ada di daerah pemilihannya. 

Masyarakat tersebut disebut dengan istilah “konstituen”. Konstituen atau 

pemilih merupakan pemberi mandat kepada pihak yang diberi tanggung 

jawab, masyarakat yang harus diwakili atau kelompok sasaran yang harus 

dilayani oleh parlemen. Sistem pendapilan ini sangat berguna bagi anggota 

DPRD maupun masyarakat, melalui sistem ini dapat teridentifikasi lebih 

jelas tentang siapa mewakili siapa dan dari daerah mana. Para wakil rakyat 

dapat menyadari bahwa mereka terpilih karena mewakili orang dan daerah 

tertentu. Sebaliknya, para pemilih juga dapat mengetahui siapa yang 

mewakili mereka dan daerahnya (Marijan 2010:53). 

Bambang Cipto dalam bukunya “Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Dalam Era Pemerintahan Modern Industrial” (1995:10) menyatakan 

bahwa lembaga legislatif tidak harus diartikan sebagai badan pembuat 

undang-undang (law-making body) semata, tetapi juga sebagai perantara 
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rakyat kepada pemerintah. Realisasi dari pengambilan kebijakan yang 

berdasarkan kepentingan seluruh rakyat merupakan cerminan dari 

keikutsertaan rakyat, sebagaimana yang diajarkan dalam teori demokrasi. 

Menurut Arbi Sanit (1985:203) teori demokrasi mengajarkan bahwa 

anggota masyarakat mengambil bagian atau berpartisipasi dalam proses dan 

penentuan kebijakan pemerintah. Para wakil rakyat melakukan tindakan 

atau bertindak atas nama rakyat untuk merumuskan serta memutuskan 

kebijakan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan rakyat. Untuk dapat 

mengetahui secara benar aspirasi atau keinginan yang berkembang ditengah-

tengah masyarakat, maka para wakil rakyat harus dapat menyerap aspirasi 

masyarakat dengan baik. 

Pentingnya pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat 

mendorong para wakil rakyat untuk mengadakan kunjungan secara rutin ke 

daerah pemilihannya masing-masing agar dapat mengetahui permasalahan-

permasalahan yang dihadapi oleh konstituen. Kunjungan kerja tersebut telah 

ditentukan dalam tata tertib DPRD yaitu pada masa reses. Masa reses 

merupakan bagian dari masa persidangan dan dilaksanakan paling lama 

enam hari kerja. Pada masa ini anggota DPRD secara perseorangan 

mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. 

Kemudian setelah melaksanakan kegiatan setiap anggota DPRD wajib 

membuat laporan tertulis atau hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses 

dan disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna (Marijan 

2010:53). 
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Secara umum kegiatan reses anggota dewan dilakukan dengan 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Pertama, rapat membicarakan rencana 

persiapan  reses, menyusun jadwal, materi kegiatan, serta memilih 

koordinator dan personal struktur tim. Kedua, menghadiri pertemuan 

dengan konstituen di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah 

kecamatan ataupun kelurahan, dalam rangka mengkomunikasikan tugas dan 

peran anggota DPRD, kiprah di legislatif, serta informasi reses dewan ke 

daerah pemilihan. Ketiga, silahturahmi dengan masyarakat secara langsung 

(Rizal 2011:8). 

Idealnya reses adalah sarana komunikasi antara anggota dewan 

dengan masyarakat (konstituen) di daerah pemilihannya. Sehingga anggota 

dewan dapat menyerap aspirasi, menerima pengaduan dan gagasan-gagasan 

yang berkembang di daerah. Selain itu reses dapat menjadi forum 

penyampain pertanggungjawaban dari anggota dewan yang bersangkutan. 

Anggota dewan akan menjelaskan apa yang sudah dilakukan, bagaimana 

follow-up dari reses sebelumnya serta apa agenda strategis yang akan 

dilakukan ke depan. Namun kenyataannya pelaksanaan reses menjadi 

sorotan bagi masyarakat beserta pihak-pihak yang berkepentingan baik itu 

para pengamat politik, stake holders atupun LSM.  Mekanisme reses yang 

jarang sekali dipublikasi, memang bisa terjadi penyelewengan terutama 

dalam pembagian pos anggaran reses, serta pelaksanaannya kurang 

mengakomodasi aspirasi masyarakat. Disamping itu  ada anggota DPRD 

yang tidak pernah berkunjung dan berkomunikasi dengan masyarakat 
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sehingga konstituen merasa kehilangan saluran untuk menyampaikan 

aspirasi mereka. 

Demikian pula yang dialami masyarakat pemilih di Kota 

Semarang, masyarakat merasa kurang mendapat perhatian dari wakil 

mereka di DPRD Kota Semarang khususnya dari anggota DPRD Partai 

Nasdem. Hal ini sesuai dengan pernyataan anggota DPRD Partai Nasdem H. 

Windu Basuki pada saat peneliti melakukan survei awal tanggal 18 Januari 

2016.  Menurut H. Windu Basuki, wakil rakyat dari Partai Nasdem hanya 

satu orang di DPRD Kota Semarang sehingga secara tidak langsung ikut 

mempengaruhi kurang optimalnya proses penyerapan aspirasi masyarakat. 

H. Windu Suko Basuki menjelaskan lebih lanjut bahwa masyarakat sering 

mengeluh karena tidak dapat menyampaikan aspirasi dan banyak usulan dari 

konstituen yang tidak dapat ditampung dan direalisasikan oleh anggota 

dewan. 

Pada pemilu legislatif 2014 KPU Kota Semarang menetapkan 

jumlah kursi untuk DPRD sebanyak 50 kursi.  Akan tetapi dari 9 (sembilan) 

partai politik pemenang pemilu legislatif 2014 Partai Nasdem hanya dapat  

menempatkan 1 (satu) orang wakilnya di DPRD Kota Semarang. Wakil 

rakyat tersebut berasal dari dapil 2 (dua) Kota Semarang yang memperoleh 

suara sebanyak 3.756 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam) suara sah 

dengan rincian perolehan suara sebagai berikut: Kecamatan Semarang Utara 

memperoleh 2.073 suara, Kecamatan Semarang Tengah 253 suara, dan 

Kecamatan Semarang Timur 1.430 suara (KPU Kota Semarang). 
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Tabel 1. Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kota 

Semarang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 

 

No Nama Partai Jumlah Kursi 

1 PDI Perjuangan 15 

2 Partai Keadilan Sejahtera 6 

3 Partai Golkar 5 

4 Partai Gerindra 7 

5 Partai Demokrat 6 

6 Partai Amanat Nasional 4 

7 Partai Kebangkitan Bangsa 4 

8 Partai Persatuan Pembangunan 2 

9 Partai Nasdem 1 

Jumlah 50 

Sumber: KPU Kota Semarang 

Berdasarkan perolehan kursi dalam pemilu legislatif  tahun 2014 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang resmi memiliki 7 (tujuh) 

fraksi yang struktur pimpinan dan anggotanya sudah disahkan saat rapat 

paripurna pertama tanggal 27 Agustus 2014. Tujuh fraksi itu yakni Fraksi 

PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi Partai 

Keadilan Sejahtera, Fraksi Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan 

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Fraksi PDI Perjuangan dipimpin Fajar 

Rinawan Sitorus, Fraksi Gerindra dipimpin Hermawan Sulis Susnarko, 

Fraksi Demokrat dipimpin oleh Danur Rispiyanto, dan Fraksi Partai 

Keadilan Sejahtera dipimpin Agus Riyanto Slamet. Sementara untuk tiga 

fraksi lainnya, yakni Fraksi Golkar dipimpin Agung Priyambodo, Fraksi 

Partai Amanat Nasional dipimpin oleh Wachid Nurmiyanto, serta Fraksi 

Partai Kebangkitan Bangsa diketuai Muhammad Sodri. Partai Persatuan 
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Pembangunan (PPP) memutuskan bergabung dalam Fraksi PAN, sementara 

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang hanya satu legislator bergabung 

dengan Fraksi PDI Perjuangan. Kedua partai itu tak bisa membentuk fraksi 

sendiri karena jumlah kursinya kurang dari empat, sesuai syarat minimal 

(Sekretariat DPRD Kota Semarang).  

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang 

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Semarang menyebutkan bahwa penetapan dan jadwal masa reses 

DPRD Kota Semarang dimulai dengan pembahasan di Badan Musyawarah 

tentang waktu pelaksanaan reses yang selanjutnya disampaikan kepada 

Ketua DPRD. Kemudian Ketua DPRD mengirim surat kepada Ketua Fraksi 

perihal pelaksanaan masa reses. Surat tersebut berisi waktu masa reses dan 

penugasan pelaksanaan reses kepada anggota Fraksi.  Sebelum melakukan 

reses, Fraksi mengadakan rapat internal untuk membahas persiapan dalam 

melaksanakan masa reses. Rapat tersebut membahas mengenai materi apa 

yang akan disampaikan pada saat reses. Untuk materi reses, tidak semua 

fraksi atau partai politik menyeragamkan materi yang akan disampaikan. 

Partai Nasdem  biasanya menyususun materi reses secara seragam, dan 

dicetak dalam bentuk buku kemudian dibagikan kepada anggota DPRD dan 

konstituen. Selain itu Partai Nasdem menghimbau semua wakilnya yang 

menjadi anggota parlemen menyampaikan materi tentang kesehatan pada 

masa reses. Sedangkan partai-partai lain tidak melalukan hal tersebut. 

Materi reses hanya disusun secara pribadi tanpa dikoordinasikan terlebih 
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dahulu oleh Partai. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak H. Windu Suko 

Basuki dan diperkuat oleh Bapak Dandan Febri Herdiana selaku ketua DPD 

Partai Nasdem Kota Semarang pada saat peneliti melakukan survei awal 

tanggal 18 Januari 2016. 

Cara pelaksanaan masa reses yang berbeda dari masing-masing 

partai politik, membuat anggota DPRD Partai Nasdem Kota Semarang 

mengalami kesulitan untuk memilih cara yang akan digunakan dalam 

melaksanakan masa reses. Hal tersebut disebabkan anggota DPRD Partai 

Nasdem Kota Semarang masuk dalam fraksi PDI Perjuangan yang tata cara 

pelaksanaan masa resesnya berbeda dengan Partai Nasdem. Perbedaan 

tersebut menjadi dilema bagi anggota DPRD Partai Nasdem dari dapil 2 

(dua) Kota Semarang ini, satu sisi dalam melaksanakan reses harus mengacu 

pada program-program yang telah ditetapkan Partai Nasdem. Sedangkan 

tata tertib DPRD Kota Semarang telah menegaskan setiap anggota dewan 

dalam melaksanakan reses harus mengikuti kebijakan fraksi (survei awal 

tanggal 18 Januari 2016). 

Persolan lain yang muncul ketika anggota DPRD Partai Nasdem  

Kota Semarang melaksanakan masa reses pada tahun 2014 yaitu 

kesalahpahaman konstituen terhadap bantuan dana. Ketika anggota dewan 

datang untuk menemui konstituen, tidak ada bantuan dana langsung yang 

harus diberikan oleh anggota dewan kepada konstituennya. Namun, 

sebagian dari masyarakat menganggap kedatangan para wakil rakyat akan 

memberikan dana tunai kepada masyarakat baik berupa uang sebagai ganti 
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ongkos transportasi maupun dana tunai untuk bantuan sosial.  Padahal 

anggota dewan tidak mempunyai dana taktis untuk diberikan kepada 

konstituennya sesuai dengan perundang-undangan, melainkan pemerintah 

daerah yang memegang dan mengatur keuangan DPRD. Jika ada keinginan 

dari anggota dewan untuk memberikan bantuan langsung kepada 

masyarakat harus mendapat persetujuan dari pemerintah daerah (survei awal 

tanggal 18 Januari 2016). 

Anggota DPRD Partai Nasdem Periode 2014-2019 Kota Semarang, 

H. Windu Suko Basuki menjelaskan bahwa masyarakat pemilih (konstituen) 

di dapil 2 (dua) Kota Semarang meliputi Kecamatan Semarang Tengah, 

Kecamatan Semarang Timur, dan Kecamatan Semarang Utara sering 

mengira kunjungan anggota DPRD harus disertai oleh bantuan dana secara 

langsung. Hal ini menjadi masalah karena aspirasi yang disampaikan 

masyarakat umumnya berupa aspirasi yang memerlukan biaya besar seperti 

pembangunan dan perbaikan jalan, selokan, dan fasilitas kesehatan. 

Kenyataan tersebut menunjukkan masyarakat belum paham dengan kegiatan 

dan tujuan masa reses (survei awal tanggal 18 Januari 2016). Berdasarkan 

uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam 

yang dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah skripsi dengan judul 

“Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Anggota DPRD 

Partai Nasdem Periode 2014-2019 Kota Semarang Pada Masa Reses 

Tahun 2014”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menarik permasalahn 

yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota 

DPRD Partai Nasdem periode 2014-2019 Kota Semarang pada masa 

reses tahun 2014? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat anggota DPRD Partai Nasdem 

periode 2014-2019 Kota Semarang dalam menyerap aspirasi 

masyarakat pada masa reses tahun 2014? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat oleh 

anggota DPRD Partai Nasdem periode 2014-2019 Kota Semarang 

pada masa reses tahun 2014. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat anggota DPRD 

Partai Nasdem periode 2014-2019 Kota Semarang dalam menyerap 

aspirasi masyarakat pada masa reses tahun 2014.  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dapat dibagi ke dalam dua sifat yaitu manfaat 

penelitian yang bersifat teoritis dan manfaat penelitian yang bersifat prkatis 

sebagai berikut:  



11 

 

 

 

1. Manfaat Teoritis 

Kegunaan secara teoritis penelitian ini adalah untuk 

pengembangan kajian tentang ilmu politik, khususnya tentang 

pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD pada masa 

reses, sehingga dapat digunakan sebagai referensi yang berkaitan 

dengan politik.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Anggota DPRD Partai Nasdem Kota Semarang  

Anggota DPRD Partai Nasdem Kota Semarang dapat 

meningkatkan fungsi penyerapan aspirasi pada masa reses 

sehingga masyarakat dapat menyampaikan semua aspirasinya. 

b. Bagi Pembaca 

Menambah ilmu teoritis kepada pembaca mengenai pelaksanaan 

penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Partai 

Nasdem periode 2014-2019 Kota Semarang pada masa reses 

tahun 2014. 

c. Bagi Peneliti Berikutnya 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi peneliti-peneliti 

lain untuk mengadakan penelitian yang sejenis pada masa yang 

akan datang. 
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E. Batasan Istilah 

Dalam upaya memudahkan dan menghindari salah pengertian 

terhadap penelitian ini, diberikan pengertian dan batasan masing-masing 

istilah, yaitu: 

1. Penyerapan Aspirasi Masyarakat 

Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan 

Masyarakat DPR RI Tahun 2010 menjelaskan aspirasi adalah 

keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI 

dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan, 

dan saran terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan DPR RI. 

Sedangkan menyerap aspirasi adalah kegiatan kedewanan yang 

dilakukan dengan cara mendengar, memperhatikan, mempelajari, 

menerima dan mengkaji aspirasi baik yang berkembang di masyarakat 

maupun yang diadukan ke DPR RI.     

Penyerapan aspirasi masyarakat yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah kegiatan atau proses mendengar, merima, dan 

menyerap berbagai aspirasi, kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan 

masyarakat oleh anggota DPRD Partai Nasdem Periode 2014-2019 

Kota Semarang pada masa reses tahun 2014. Penyerapan aspirasi 

masyarakat dalam penelitian ini hanya sampai pada proses masyarakat 

menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD Partai Nasdem dan 

anggota DPRD Partai Nasdem Kota Semarang mengolahnya. 
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2. DPRD 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan DPRD 

merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Hanim 

dalam Putri Tinov (2014:4) menjelaskan yang dimaksud dengan 

perwakilan (representatif) adalah seseorang atau suatu kelompok yang 

mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk membicarakan dan 

bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota 

Semarang dari Partai Nasdem yang dipilih  melalui pemilu legislatif 

tahun 2014. Anggota DPRD Partai Nasdem periode 2014-2019 Kota 

Semarang adalah H. Windu Suko Basuki dari dapil 2 (Kecamatan 

Semarang Timur, Semarang Tengah, dan Semarang Utara). 

3. Partai Nasdem 

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) adalah sebuah partai politik 

di Indonesia yang baru dideklarasikan di Hotel Mercure Ancol, 

Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2011. Partai ini didukung oleh 

Surya Paloh yang merupakan ketua umum partai. Pada Januari 2013, 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 10 (sepuluh) partai 

politik yang lolos tahap verifikasi, dan menjadikan Partai Nasdem 

sebagai satu-satunya partai baru yang lolos sebagai peserta pemilihan 
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umum 2014. Partai Nasdem pada pemilu legislatif  di Kota Semarang 

hanya mampu meloloskan satu orang wakilnya sebagai anggota 

DPRD Kota Semarang (http://www.partainasdem.org/ diunduh pada 

tanggal 18 Januari 2016). 

Partai Nasdem yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kota Semarang.  

4. Masa Reses 

Zuhri (dalam Putri dan Tinov 2014:4) menjelaskan “reses 

merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen 

melalui kunjungan kerja secara berkala”. Sedangkan masa reses 

berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang adalah masa DPRD 

melakukan kegiatan diluar masa sidang terutama diluar gedung DPRD 

untuk mengunjungi daerah pemilihannya dan menyerap aspirasi 

masyarakat. Masa reses mengikuti masa persidangan yaitu dilakukan 

sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 

5 tahun masa jabatan DPRD. 

Masa reses yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masa 

dimana anggota DPRD Partai Nasdem Periode 2014-2019 Kota 

Semarang bertemu dengan konstituennya pada tahun sidang 2014 

tahap I yang dilaksanakan di Kelurahan Kemijen Kecamatan 

Semarang Timur. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penyerapan Aspirasi Masyarakat 

Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat 

DPR RI Tahun 2010 menjelaskan aspirasi adalah keinginan kuat dari 

masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk pernyataan 

sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan, dan saran terkait dengan tugas, 

fungsi, dan kewenangan DPR RI. Sedangkan menyerap aspirasi adalah 

kegiatan kedewanan yang dilakukan dengan cara mendengar, 

memperhatikan, menerima, mempelajari, dan mengkaji aspirasi baik yang 

berkembang di masyarakat maupun yang diadukan ke DPR RI. 

Amirudin (dalam Salman 2009:19) menjelaskan konsep aspirasi 

mengandung dua pengertian yaitu aspirasi ditingkat ide dan aspirasi 

ditingkat peran struktural. Aspirasi ditingkat ide berarti sejumlah gagasan 

verbal dari lapisan masyarakat manapun. Sedangkan aspirasi ditingkat peran 

struktural adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan yang diadakan 

pemerintah. Menurut Bank Dunia (dalam Salman 2009:19) aspirasi adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses 

pembangunan. 

Sedangkan Paimin Napitupulu (2007:202) menjelaskan bahwa 

begitu banyak pendapat yang beredar dikalangan masyarakat dan sering 

saling bertentangan sehingga tidak mudah untuk menentukan pendapat
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mana yang dapat dikatakan sebagai pendapat atau aspirasi masyarakat. 

Selain itu dikalangan masyarakat juga terdapat pendapat yang jika dilihat 

dari segi jangkuan waktunya ada yang bersifat sementara dan ada yang 

mempunyai jangkuan jauh kedepan.  

Menurut Archon Fung (dalam Salman 2009:22) secara umum 

dikenal tiga metode untuk memahami aspirasi rakyat yaitu: Pertama, luas 

lingkup partisipasi akan menentukan siapa saja yang berhak menyampaikan 

aspirasi untuk mempengaruhi sebuah kebijakan. Terdapat lima model dasar 

yang membedakan luas lingkup partisipasi bagi penyalur aspirasi rakyat 

yaitu self selected, rekurtmen terseleksi, random selection, lay stakeholders, 

dan professional stakeholders. Kedua, melihat jenis komunikasi yang terjadi 

antara pemerintah dengan warganya, apakah satu arah atau timbal balik. 

Model komunikasi timbal balik memberikan ruang yang lebih luas bagi 

proses penyerapan aspirasi yang lebih berkualitas. Ketiga, melihat relevansi 

antara perkembangan aspirasi dengan substansi kebijakan. Semakin relevan 

produk kebijakan yang dihasilkan dengan persoalan yang berkembang di 

masyarakat maka proses penyerapan aspirasi yang terjadi semakin 

berkualitas.      

Sirajuddin dkk. (2006:106-107) mengungkapkan dalam proses 

penyerapan aspirasi yang tidak boleh diacuhkan adalah menentukan 

segmentasi masyarakat. Penentuan ini bukan untuk mendiskriminasikan 

salah satu komunitas melainkan untuk mengetahui dan memastikan metode 

apa yang akan digunakan dalam melakukan penyerapan aspirasi. Agar tidak 
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terlalu sulit maka dibagi dalam dua golongan yaitu segmentasi konstituen 

modern dan konstituen tradisional. Konstituen modern adalah masyarakat 

yang mempunyai pola hidup modern yang hidup diwilayah perkotaan, 

sehingga cara menjaring aspirasinyapun melalui cara-cara yang sesuai 

dengan pola hidupnya. Sedangkan konstituen tradisional adalah masyarakat 

yang mempunyai pola hidup yang tidak berhubungan dengan alat teknologi 

ataupun ketiadaan fasilitas seperti di daerah pedesaan maupun pegunungan. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, 

dan DPRD maupun Tata Tertib DPRD tidak mengatur lebih lanjut mengenai 

bentuk-bentuk aspirasi, hanya menyebutkan bahwa kewajiban DPRD adalah 

menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat. Namun menurut Marwati (2007:52) dalam aktifitas sehari-hari 

atau dilihat dari berbagai aspirasi yang masuk di DPRD ada beberapa 

bentuk aspirasi yaitu: 

1. Aspirasi dalam bentuk tertulis, yaitu aspirasi yang dituangkan dalam 

sebuah catatan yang ditunjukan kepada ketua DPRD yang isinya 

tentang beberapa hal, diantaranya: 

a. Dukungan kepada seseorang/individu, yaitu aspirasi yang 

disampaikan kepada ketua DPRD yang kaitannya dengan 

dukungan kepada orang/individu akibat dari prestasi yang 

diraihnya yang berguna bagi pengambilan suara dalam pemilu. 
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b. Pernyataan, yaitu aspirasi tertulis yang disampaikan kepada ketua 

DPRD berupa pernyataan kesiapan, maupun pernyataan suatu 

kelompok dalam mendukung seorang pejabat untuk memperoleh 

kursi di dewan maupun kepala pemerintahan. 

2. Aspirasi dalam bentuk lisan, yaitu aspirasi yang disampaikan secara 

langsung dan terbuka di depan ketua DPRD atau anggota dewan 

lainnya. Jika si pembawa aspirasi menginginkan jawaban secara 

langsung maka hari itu pula anggota dewan secara langsung 

memberikan jawaban yang dikehendaki oleh para demonstran. 

Biasanya aspirasi dalam bentuk lisan ini dibacakan di depan anggota 

dewan untuk didengar. 

3. Aspirasi dalam bentuk perseorangan, biasanya aspirasi dalam bentuk 

perseorang berupa pernyataan yang disampaikan secara tertulis 

ditujukan kepada ketua DPRD. 

4. Aspirasi dalam bentuk unjuk rasa/demonstrasi, aspirasi yang 

dituangkan ini biasanya dalam jumlah kelompok besar atau massa. 

Hal tersebut disebabkan ada rasa simpati atau antipasti terhadap suatu 

badan pemerintahan dan simpati terhadap kelompok masyarakat. 

Unjuk rasa/demonstrasi diatur tersendiri dalam Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1999 tentang kemerdekaan mengeluarkan pendapat di 

muka umum. Penyampaian aspirasi ini wajib melapor pada polisi 

setempat selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan. 
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5. Aspirasi dalam bentuk kunjungan kerja, aspirasi ini disampaikan 

masyarakat kepada anggota dewan ketika anggota DPRD melakukan 

kunjungan kerja ke daerah pemilihan. 

 Bambang Cipto (1995:44) mengungkapkan bahwa aspirasi yang 

disampaikan para pemilih (masyarakat) dapat melalui kontak langsung 

maupun tidak langsung. Para pemilih mengharapkan para wakil mereka di 

parlemen membantu persoalan mereka dengan pihak pemerintah maupun 

sekedar memberikan informasi. Sehingga anggota parlemen selalu 

menempatkan diri mereka sebaik mungkin sebagai penyambung suara 

rakyat dan berusaha selalu tanggap atas keluhan, persolan, dan permintaan 

yang datang dari para pemilih sebagai bagian dari masyarakat yang 

diwakilinya. Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan 

Masyarakat DPR RI Tahun 2010 juga menjelaskan bentuk-bentuk aspirasi 

sebagai berikut: 

1. Aspirasi masyarakat secara langsung, berupa aksi demonstrasi dan 

pengiriman delegasi ke bagian hubungan masyarakat. 

2. Aspirasi masyarakat secara tidak langsung, aspirasi yang disampaikan 

baik kelompok maupun perseorangan secara tertulis melalui surat atau 

media elektronik (email) yang ditunjukan kepada anggota dewan. 

Selain itu dapat juga dengan memberikan opini melalui surat kabar. 

3. Aspirasi masyarakat melalui media elektronik atau secara online, 

aspirasi yangdisampaikan kepada anggota dewan melalui media 

elektronik yaitu website resmi tanpa harus datang secara langsung 
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atau mengirimkan berkas surat. Aspirasi juga dapat disampaikan 

melalui SMS center dan atau melalui operator telepon. 

Segala bentuk aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah 

maupun badan legilslatif oleh masyarakat baik perseorangan maupun secara 

berkelompok akan membentuk pendapat umum (public opinion). Menurut 

Cangara (2009:158) pendapat umum ialah gabungan pendapat perseorangan 

mengenai suatu isu yang dapat mempengaruhi orang lain, serta 

memungkinkan seseorang dapat mempengaruhi pendapat-pendapat tersebut. 

Hal ini berarti pendapat umum hanya bisa terbentuk jika menjadi bahan 

pembicaraan umum, atau banyak orang penting (elite) mengemukakan 

pendapat mereka tentang suatu isu sehingga bisa menimbulkan pro atau 

kontra di kalangan anggota masyarakat. 

Menurut Leonard W. Doob (dalam Cangara 2009:158) suatu isu 

baru dapat dikatakan pendapat umum setelah masyarakat menyatakan 

pendapatnya. Sepanjang pendapat itu sifatnya orang perorangan maka 

menjadi pendapat pribadi. Tetapi pendapat pribadi tidak bisa dipisahkan 

dengan pendapat umum sebab pendapat umum dibangun berdasarkan 

pendapat perorangan (pribadi) terhadap isu yang diminati oleh orang 

banyak. Jadi sebuah pendapat pribadi bisa juga menjadi bagian dari 

pendapat umum jika seseorang ikut terlibat dalam membicarakan masalah 

yang banyak dibicarakan oleh masyarakat apalagi jika pendapat itu 

disampaikan lewat media massa. Misalnya kebijakan pemerintah untuk 

menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). 
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Pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat adalah seluruh 

proses kegiatan yang meliputi penerimaan aspirasi dan pengaduan, baik 

yang disampaikan oleh perorangan/delegasi secara langsung ke DPRD 

maupun yang disampaikan secara tidak langsung oleh perorangan atau 

kelompok melalui surat tertulis ke DPR RI yang proses pengelolaan serta 

tindak lanjut penyelesainnya dilakukan oleh alat kelengkapan dewan. 

Pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) objektivitas; 2) 

koordinasi; 3) efektifitas dan efisiensi; 4) akuntabilitas; 5) transparansi; 6) 

asas keadilan; dan 7) rahasia. 

Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan pengaduan Masyarakat 

DPR RI Tahun 2010 menjelaskan alur pengelolaan suatu aspirasi tergantung 

dari bentuk aspirasi yang disampaikan masyarakat. Aspirasi dan pengaduan 

masyarakat secara langsung penanganannya dilakukan oleh bagian 

pengamanan dalam (Pamdal), bagian hubungan masyarakat, kemudian 

diserahkan kepada alat kelengkapan dewan (AKD). Aspirasi dan pengaduan 

masyarakat secara tidak langsung melalui surat/email maka surat/email 

tersebut akan dianalisis berdasarkan identitas dan aspirasi yang disampaikan 

di bagian pengaduan masyarakat, selanjutnya akan diberikan surat 

tanggapan/jawaban. Penyampaian aspirasi dan pengaduan yang disampaikan 

secara perorangan atau kelompok masyarakat melalui media massa (surat 

kabar) akan ditangani oleh biro hubungan masyarakat sekretariat dewan 

melalui penyampaian secara tertulis pada media massa tersebut.  
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B. Komunikasi Politik 

1. Pengertian Komunikasi Politik 

Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (dalam Sitepu 2012:170) 

merumuskan komunikasi politik sebagai objek kajian ilmu politik, 

karena pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi 

bercirikan politik yaitu terkait dengan kekuasaan politik negara, 

pemerintahan, dan aktivitas komunikator dalam kedudukannya 

sebagai pelaku (aktor) kegiatan politik. Komunikasi sebagai kegiatan 

politik merupakan penyampaian pesan-pesan politik oleh aktor-aktor 

politik kepada pihak lain dalam sistem politik. Komunikasi politik 

menghubungkan semua bagian dalam sistem politik sehingga aspirasi 

dan kepentingan diwujudkan dalam berbagai kebijakan-kebijakan. 

Susanto (dalam Muhtadi 2008:30) mendefinisikan “komunikasi politik 

sebagai komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu 

pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis 

kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui 

suatu sanksi yang ditentukan bersama”. 

Menurut Kantaprawira (1999:60) dilihat dari sisi keguanaannya, 

komunikasi politik berguna untuk menghubungkan pikiran politik 

yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra-golongan, institut, 

asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor 

pemerintahan. Sedangkan P. Anthonius Sitepu (2012:171) 

mengatakan komunikasi politik merupakan proses pengoperan 
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(pengalihan) pesan (berupa data, informasi, atau citra) yang 

mengandung maksud dan arti dari komunikator kepada komunikan 

yang melibatkan proses pemaknaan terhadap kekuasaan, kewenangan, 

kehidupan publik, pemerintahan, negara, kebijakan, pengambilan 

keputusan, dan pembagian atau alokasi. Berdasarkan sejumlah 

pengertian tentang komunikasi politik tersebut, dapat disimpulkan 

komunikasi politik adalah sebuah proses komunikasi berupa 

pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang 

berisi pesan-pesan politik seseorang atau sekelompok orang yang 

berpengaruh pada aktivitas politik. 

2. Fungsi Komunikasi Politik 

MacNair (dalam Sitepu 2012:171) mengungkapkan komunikasi 

politik sebagai suatu disiplin ilmu memiliki lima fungsi dasar yaitu: 

Pertama, memberikan informasi kepada masyarakat tentang sesuatu 

yang terjadi di lingkungan sekitar. Media komunikasi memiliki fungsi 

pengamatan dan fungsi monitoring yang terjadi dalam masyarakat. 

Kedua, mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang 

ada. Ketiga, menyediakan diri sebagai platform untuk menampung 

masalah-masalah politik sehingga dapat menjadi wacana dalam 

membentuk opini dan mengembalikan hasil opini kepada masyarakat. 

Keempat, membuat publikasi yang ditunjukkan kepada pemerintah 

dan lembaga-lembaga politik. Kelima, media politik dalam 

masyarakat demokratis berfungsi sebagai saluran advokasi yang dapat 
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membentuk kebijakan dan program lembaga politik dapat disalurkan 

kepada media massa. 

Almond dan Powell (dalam Arrianie 2010:15) menjelaskan 

komunikasi politik sebagai fungsi politik bersama-sama fungsi 

artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan rekruitmen yang terdapat dalam 

suatu sistem politik dan komunikasi politik merupakan prasyarat 

(prerequisite) bagi berfungsinya fungsi-fungsi politik yang lain. 

Berdasarkan berbagai literatur tersebut menunjukkan komunikasi 

politik ibarat darah yang mengalirkan pesan-pesan politik berupa 

tuntutan (demand), aspirasi (aspiration) maupun dukungan (support) 

menuju proses perubahan ke jantung sistem politik. Dasmar (dalam 

Sitepu 2012:171) mengatakan fungsi komunikasi politik dapat 

meliputi fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi instruksi, fungsi 

persuasi, dan fungsi hiburan. 

a. Fungsi informasi, yaitu penyampaian pesan-pesan yang berkaitan 

dengan politik seperti visi, misi, sasaran, tujuan atau arah 

kebijakan baik dari partai politik maupun aktor politik lainnya. 

b. Fungsi pendidikan, informasi utama yang disalurkan dari sumber 

(komunikator) kepada penerima (komunikan) tentang pendidikan 

antara lain seperti ideologi, nilai, praksis (visi, misi, tujuan, 

sasaran, program, strategi partai politik atau aktor lainnya), 

keterampilan (pidato, lobbi, resolusi konflik). 
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c. Fungsi instruksi merupakan fungsi komunikasi politik yang 

berkaitan erat dengan pemberian pemerintah berupa kewajiban, 

larangan ataupun anjuran. 

d. Fungsi persuasi berhubungan dengan kemampuan untuk 

mempengaruhi orang lain sehingga melakukan atau mengubah 

sesuatu seperti yang diharapkan oleh si pemberi pesan 

(komunikator). 

e. Fungsi hiburan merupakan fungsi menyampaikan pesan-pesan 

hiburan diantara berbagai rangkaian isi pesan yang 

dikomunikasikan. Dalam rangkaian acara rapat atau pertemuan 

politik, misalnya terdapat acara hiburan seperti penampilan lawak 

atau band.  

Rahman H.I (2007:251) membagi fungsi komunikasi politik 

menjadi 2 (dua) aspek. Pertama, fungsi komunikasi politik dalam 

aspek totalitas artinya negara memiliki kewajiban untuk 

menyampaikan komunikasi poltik kepada masyarakat secara terbuka 

(transparan) serta menyeluruh (komprehensif) serta menghilangkan 

hambatan komunikasi antara negara dengan masyarakat sehingga 

tercipta hubungan yang harmonis diantara keduanya. Kedua, fungsi 

komunikasi politik dalam aspek hubungan suprastruktur dan 

infrastruktur artinya pemerintah maupun aktor politik lainnya 

memiliki kewajiban untuk menyampaikan (artikulasi) semua 
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kebijakan dan keputusan politik kepada masyarakat dalam semua 

aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

3. Unsur-unsur Komunikasi Politik 

Muhtadi (2008:31) mengungkapkan bahwa ada beberapa 

komponen penting yang terlibat dalam proses komunikasi politik. 

Pertama, komunikator yaitu pihak yang memprakarsai dan 

mengarahkan suatu tindak komunikasi.  Komunikator dalam 

komunikasi politik dapat  dibedakan dalam wujud individu, lembaga, 

atau kumpulan orang. Dalam pandangan Nimmo (2005:29) 

komunikator politik ini memainkan peran-peran sosial yang utama, 

terutama dalam proses pembentukan opini publik. Para pemimpin 

organisasi ataupun juru bicara partai-partai politik adalah pihak-pihak 

yang menciptakan opini publik, karena mereka berhasil membuat 

sejumlah gagasan yang mula-mula ditolak, kemudian 

dipertimbangkan dan akhirnya diterima publik. 

Kedua, khalayak komunikasi politik, yaitu peran penerima yang 

sebetulnya hanya bersifat sementara. Seperti konsep umum yang 

berlaku dalam komunikasi, ketika penerima memberikan feedback 

dalam suatu proses komunikasi politik atau pada saat meneruskan 

pesan-pesan kepada khalayak lain dalam kesempatan komunikasi 

yang berbeda, maka pada saat itu peran penerima telah berubah 

menjadi sumber atau komunikator. Ketiga, saluran-saluran 

komunikasi politik yakni setiap pihak atau unsur yang memungkinkan 



27 

 

 

 

sampainya pesan-pesan politik. Dalam hal-hal tertentu, terdapat fungsi 

ganda yang diperankan unsur-unsur tertentu dalam komunikasi. 

Misalnya dalam proses komunikasi politik, birokrasi dapat 

memerankan fungsi ganda, satu sisi berperan sebagai komunikator 

yang menyampaikan pesan-pesan yang berasal dari pemerintah. 

Sedangkan sisi lain berperan sebagai saluran komunikasi bagi 

tersalurnya informasi yang berasal dari khalayak masyakat. 

Menurut Sumarno (dalam Rahman H.I 2007:250) unsur 

komunikasi politik meliputi dua unsur, yaitu unsur komunikasi politik 

dalam lembaga suprastruktur dan infrastruktur. Unsur komunikasi 

politik dalam lembaga suprastruktur terdiri dari tiga kelompok yaitu 

berada pada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga 

kelompok tersebut terdiri dari elit politik, elit militer, teknokrat, dan 

profesional group. Sedangkan unsur komunikasi politik dalam 

lembaga infrastruktur terdiri dari partai politik, interest group, media 

komunikasi politik, kelompok wartawan, kelompok mahasiswa, tokoh 

politik. Dalam perspektif yang berbeda, Nimmo (2005:29-62) 

menjelaskan bahwa unsur komunikasi politik meliputi 5 (lima) bagian 

yaitu komunikator politik, pesan, media, khalayak komunikasi politik, 

dan efek (umpan balik). 

Berdasarkan pendapat dari para ilmuwan di atas dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi politik berlangsung dalam suatu 

proses penyampaian pesan-pesan tertentu yang berasal dari sumber, 
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selaku pihak yang memprakarsai komunikasi kepada khalayak dengan 

menggunakan media tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu 

pula. Dimensi-dimensi tersebut yang memungkinkan terjadinya suatu 

kegiatan komunikasi politik dalam suatu masyarakat dan menentukan 

keluaran (output) sebagai hasilnya.   

C. Partai Nasdem 

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) adalah sebuah partai politik di 

Indonesia yang dideklarasikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada 

tanggal 26 Juli 2011. Partai ini didukung oleh Surya Paloh yang merupakan 

ketua umum partai. Sebelum dideklarasikan menjadi sebuah partai politik, 

Partai Nasdem merupakan suatu organisasi masyarakat yang bernama sama 

yaitu Nasional Demokrat. Pada Januari 2013, Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) menetapkan 10 (sepuluh) partai politik yang lolos tahap verifikasi, 

dan menjadikan Partai Nasdem sebagai satu-satunya partai baru yang lolos 

sebagai peserta pemilihan umum 2014 (http://www.partainasdem.org/ 

diunduh pada tanggal 18 Januari 2016). 

Partai Nasional Demokrat mencita-citakan demokrasi Indonesia yang 

matang, sehingga dapat menjadi tempat persandingan keberagaman dengan 

kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, dan 

kebebasan dengan kesejahteraan. Partai Nasional Demokrat mencita-citakan 

sebuah demokrasi berbasis warga negara yang kuat, yang terpanggil untuk 

merebut masa depan yang gemilang, dengan keringat dan tangan sendiri 

(Buku Panduan Partai Nasdem). 

http://www.partainasdem.org/
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Partai Nasional Demokrat memprioritaskan programnya pada 3 (tiga) 

bidang, yaitu basis pertanian yang kuat, ekonomi maritim yang terpadu, dan 

Indonesia yang terhubung dari ujung timur sampai barat melalui Trans 

Indonesia (infrastruktur). Program prioritas ini dicanangkan sebagai 

jawaban Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera. Pelaksanaan 

program dilakukan sebagai berikut (Buku Panduan Partai Nasdem): 

1. Membangun infrastruktur jalan tol bebas biaya yang bernama Trans 

Indonesia untuk membangun persatuan Indonesia dari Sabang sampai 

Merauke. Membuka akses desa-desa terpencil untuk memiliki akses 

langsung ke kota-kota dalam memajukan perekonomian rakyat. 

Melanjutkan cita-cita Bung Karno membangun jembatan Selat Sunda 

dan Selat Bali. 

2. Menggiatkan industri terpadu dalam pengolahan hasil pertanian dan 

kelautan untuk mendukung pengembangan ekonomi maritim dan 

pertanian. 

3. Menurunkan bunga pinjaman bank untuk bantuan modal para pelaku 

ekonomi kecil di bidang pertanian dan maritim. 

4. Mengembalikan peran pemerintahan secara total dalam pemasaran 

produk-produk pertanian,kelautan, dan industri kecil dalam negeri, 

sehingga petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil tidak perlu 

kebingungan dengan spekulasi harga yang berubah-ubah. 

5. Membangun kemandirian industri pangan khusus dalam padi, jagung, 

kedelai, dan tebu. 
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6. Membudidayakan produk lokal seperti sagu, umbi-umbian, sayur-

sayuran, dan buah-buahan. 

7. Menjadikan ketahanan pangan sebagai kepentingan bangsa yang 

utama. 

Program aksi ini akan dijalankan dengan cara mengkonsolidasikan 

penggerak-penggerak ekonomi pertanian dan kelautan menjadi bagian dari 

kader-kadernya. Selain itu, Partai Nasional Demokrat juga akan 

mengerahkan segenap sumber dayanya untuk melakukan penelitian, 

dukungan tenaga maupun bantuan permodalan untuk melakukan berbagai 

inovasi pengembangan ekonomi maritim dan pertanian yang akan menjadi 

pilar perekonomian nasional. Partai Nasional Demokrat akan membuka 

seluas-luasnya keterlibatan rakyat dalam program-program partai melalui 

partisipasi secara sukarela dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, 

pengembangan ekonomi maupun pendidikan politik yang dilakukan oleh 

partai maupun anggota dewan Partai Nasdem baik tingkat pusat maupun 

daerah (http://www.partainasdem.org/ diunduh pada tanggal 19 Januari 

2016). 

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) merupakan partai baru yang 

hadir untuk menggelorakan semangat dan harapan bahwa perubahan harus 

terjadi.  Menurut Scarrow kemunculan partai-partai baru itu berbanding 

lurus dengan tumbuhnya proses demokratisasi, khususnya yang berkaitan 

dengan kesamaan hak antar warga negara (dalam Marijan 2010:59). 

Penjelasan lain tentang munculnya partai-partai baru dikemukakan oleh 

http://www.partainasdem.org/
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Gary W. Cox tentang ‘strategic entry’. Dalam pandangan teori tersebut, 

munculnya partai baru itu pada dasarnya merupakan keputusan elite politik 

untuk memasuki arena pemilihan sebagai kontestan baru. Keputusan 

demikian didasarkan pada tiga pertimbangan penting, yaitu biaya untuk 

memasuki arena (cost of entry), keuntungan-keuntungan yang didapat 

manakala duduk di dalam kekuasaan (benefit of office), dan adanya 

kemungkinan untuk memperoleh dukungan dari para pemilih (probably of 

receiving electoral support). Semakin kecil biaya yang timbul dari 

pembentukan partai baru, ditambah adanya keuntungan yang cukup besar di 

dalam kekuasaan, serta masih terbukanya kemungkinan memperoleh 

dukungan dari para pemilih, maka akan semakin besar terbukanya celah 

bagi pembentukan partai-partai baru (dalam Marijan 2010:63).   

Partai Nasdem muncul di tengah-tengah praktek politik transaksi, 

politik citra, politik mahar, politik dinasti, yang menjadi dekorasi buruk 

dalam panggung kehidupan demokrasi dan ditengah krisis kepercayaan 

rakyat terhadap  partai lama. Realitas demikian mendorong Partai Nasional 

Demokrat untuk melakukan gerakan perubahan  yang disebut Restorasi 

Indonesia sesuai dengan visi dan misinya. Visi dan Misi Partai Nasdem 

sebagai berikut: 

1. Visi 

Kelahiran Partai Nasional Demokrat bukanlah semata-mata  

hadir dalam percaturan kekuasaan dan pergesekan kepentingan. Partai 

Nasional Demokrat terjun ke politik untuk  suatu  tujuan yang mulia.  
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Partai Nasional  Demokrat memasuki gelanggang politik untuk 

mencapai tujuan-tujuan  besar. Visi Partai Nasional Demokrat adalah 

Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara 

ekonomi, dan bermartabat dalam budaya. 

2. Misi 

Partai Nasional Demokrat adalah sebuah gerakan perubahan 

yang didasari oleh kenyataan bahwa kehidupan seperti yang dicita-

citakan oleh Proklamasi 1945 yang belum terwujud hingga saat ini. 

Partai Nasional Demokrat bertujuan untuk menggalang kesadaran dan  

kekuatan masyarakat untuk melakukan Gerakan Perubahan untuk 

Restorasi Indonesia. Restorasi  Indonesia adalah gerakan 

mengembalikan Indonesia kepada tujuan dan cita-cita Proklamasi  

1945, yaitu Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara 

ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan (Buku Panduan 

Partai Nasdem). Misi Partai Nasdem tercantum dalam pasal 5 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem yang 

berbunyi sebagai berikut: 

a. Membangun politik demokratis berkeadilan berarti menciptakan 

tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat 

dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. 

Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk 

memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan 

menuju efisiensi sistem pemilihan umum. Memantapkan 
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reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan 

masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan 

konstitusi UUD 1945 (Undang-Undang Dasar tahun seribu 

Sembilan ratus empat puluh lima ) sebagai kontrak politik 

kebangsaan. 

b. Menciptakan demokrasi ekonomi melalui tatanan demokrasi 

ekonomi maka tercipta partisipasi dan akses masyarakat dalam 

kehidupan ekonomi negara, termasuk di dalamnya distribusi 

ekonomi yang adil dan merata yang akan berujung pada 

kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka 

mewujudkan cita-cita ini maka perlu untuk mendorong 

penciptaan lapangan kerja, sistem jaminan sosial nasional, 

penguatan industri nasional, serta mendorong kemandirian 

ekonomi di tingkat lokal. 

c. Menjadikan budaya gotong royong sebagai karakter bangsa. 

Dalam rangka mewujudkan ini maka sistem yang menjamin 

terlaksananya sistem pendidikan nasional yang terstruktur dan 

menjamin hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan 

yang menciptakan solidaritas dan soliditas nasional, sehingga 

seluruh rakyat Indonesia merasakan cita rasa sebagai sebuah 

bangsa dan menjadikan gotong royong sebagai amalan hidup 

keseharian. Kebudayaan ini akan menciptakan karakter bangsa 
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yang bermartabat dan menopang kesiapan negara dalam 

kehidupan global. 

Partai Nasdem pada pemilu legislatif  tahun 2014 di Kota 

Semarang hanya satu orang wakilnya yang berhasil memperoleh kursi di 

DPRD Kota Semarang untuk periode 2014-2019. Anggota DPRD tersebut 

adalah H. Windu Suko Basuki dari daerah pemilihan Semarang 2 

(Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Tengah, dan 

Kecamatan Semarang Timur). Hasil pemilu legislatif tahun 2014 tersebut 

membuat Partai Nasdem tidak dapat membentuk fraksi sendiri karena 

jumlah kursinya kurang dari empat, sesuai syarat minimal. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, 

dan DPRD menjelaskan bahwa setiap anggota DPRD kabupaten/kota harus 

menjadi anggota salah satu fraksi. Setiap fraksi di DPRD kabupaten/kota 

beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD 

kabupaten/kota. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD 

kabupaten/kota mencapai ketentuan dapat membentuk 1 (satu) fraksi.  Partai 

politik yang jumlah anggotanya di DPRD kabupaten/kota tidak memenuhi 

ketentuan anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau 

membentuk fraksi gabungan. Partai politik harus mendudukkan anggotanya 

dalam satu fraksi. 

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dalam pidatonya di 

Sekolah Legislatif Nasdem Fraksi DPR-RI menjelaskan bahwa Partai 

Nasdem sebagai partai baru ingin memberikan suasana perspektif baru bagi 
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masyarakat. Partai Nasdem ingin membuktikan bahwa anggota Dewan tidak 

selamanya dan tidak semuanya seperti yang selalu dikatakan; duduk, diam, 

dengar, dan duit. Partai Nasdem merupakan pionir perubahan di parlemen 

yang ke depan akan membuktikan kinerjanya. Oleh karena itu anggota 

dewan dari Partai Nasdem selalu konsisten menyeruakan aspirasi 

masyarakat yang diperoleh melalui kunjungan berkala ke daerah pemilihan 

pada masa reses (dalam Buku Panduan Reses Anggota Fraksi Nasdem DPR 

RI Tahun 2014). 

Partai Nasdem memiliki model yang berbeda dengan partai lain 

dalam melaksanakan masa reses. Partai Nasdem menyusun materi reses 

secara seragam, dan dicetak dalam bentuk buku. Dimana dalam buku 

tersebut memuat nama anggota DPRD dari Fraksi Partai Nasdem serta 

materi masa reses. Sedangkan fraksi-fraksi dari partai lain tidak melakukan 

hal tersebut. Materi reses hanya disusun secara pribadi tanpa 

dikoordinisikan terlebih dahulu dengan Fraksi. Disamping itu Partai 

Nasdem juga mengamanatkan kepada seluruh wakilnya dalam 

melaksanakan masa reses harus memuat 3 (tiga) kegiatan pokok dibidang 

kesehatan yaitu: (1) sosialisasi waspada bahan berbahaya pada bahan 

pangan dan produk pangan; (2) sosialisasi bahaya Narkoba dan 

pemberantasannya; (3) Sosialisasi tentang bahaya HIV/AIDS (Buku  

Panduan reses Anggota Fraksi Nasdem DPR RI Tahun 2014). 
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D. DPRD 

1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Menurut Miriam Budiardjo (2008:322) parlemen yang berada di 

daerah atau yang disebut Dewan Perwakkilan Rakyat Daerah (DPRD) 

adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat di daerah. Anggota DPRD 

dipilih langsung oleh masyarakat pada saat pemilihan umum (Pemilu). 

DPRD terbagi atas dua, yaitu DPRD Provinsi dan DPRD 

kabupaten/kota. Fungsi dari DPRD sama dengan fungsi DPR, yakni 

fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Rahman 

(dalam Wibowo 2013:14) mendefinisikan badan legislatif (parlemen) 

yaitu lembaga yang “legislate” atau membuat undang-undang yang 

anggota-anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia 

dimanapun  ia berada (termasuk yang berdomisli di luar negeri) yang 

dipilih melalui pemilihan umum. 

Sedangkan menurut Hanim (dalam Putri dan Tinov  2014:4) 

yang dimaksud dengan perwakilan representatif adalah konsep bahwa 

seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau 

kewajiban untuk membicarakan dan bertindak atas nama suatu 

kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota DPRD mewakili 

rakyat melalui partai politik, hal ini dinamakan pewakilan yang 

bersifat politik (political representative). Berdasarkan beberapa 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
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penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan 

daerah dan menyerap serta menampung aspirasi masyarakat yang 

diwakilinya. 

2. Kedudukan dan Fungsi DPRD 

Kedudukan DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 1 ayat 4 menjelaskan 

kan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

Sedangkan kedudukan DPRD kabupaten/kota menurut Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD 

pasal 363 menjelaskankan bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/Kota dan terdiri atas 

anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui 

pemilihan umum. 

Ada dua peran utama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Pertama, lembaga 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 pusat. Menurut Ramlan Surbakti 

(2010:176) secara umum fungsi lembaga legislatif dapat dirumuskan 

sebagai berikut: Pertama, Policy Making, yaitu merumuskan 
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kebijakan umum yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kedua, 

Budgeting yaitu menyusun anggaran penerimaan dan belanja Negara. 

Ketiga, Controlling yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang dan 

penerimaan serta penggunaan anggaran. 

3. Kewajiban Anggota DPRD Kabupaten/Kota 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, 

DPD, dan DPRD pasal 373 menegaskan bahwa anggota DPRD 

kabupaten/kota berkewajiban: 

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 

pemerintahan daerah; 

g. Menaati tata tertib dan kode etik; 

h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan 

lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota; 
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i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui 

kunjungan kerja secara berkala; 

j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan 

masyarakat; dan 

k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis 

kepada konstituen di daerah pemilihannya. 

DPRD dapat dikatakan sebagai lembaga penyerap aspirasi 

masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban anggota DPRD 

menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, 

DPD, dan DPRD pasal 373 dimana anggota DPRD berkewajiban 

untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti 

aspirasi masyarakat serta memperjuangkannya hingga menjadi suatu 

kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Fungsi 

lembaga legislatif tersebut  menurut Subarkti (2010:176) sebagai 

policy making dimana anggota DPRD dituntut untuk dapat 

merumuskan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. 

Selain itu anggota DPRD memiliki kewajiban memberikan 

pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya kepada masyarakat di 

daerah pemilihannya. Sehingga dapat disimpulkan DPRD khususnya 

anggota DPRD Partai Nasdem Kota Semarang sebagai lembaga 

legislatif yang ada di daerah dapat pula berfungsi sebagai lembaga 

penyerap aspirasi masyarakat. 
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4. Fraksi 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, 

DPD, dan DPRD pasal 374 menjelaskan bahwa untuk 

mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD 

kabupaten/kota serta hak dan kewajiban anggota DPRD 

kabupaten/kota, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota 

DPRD kabupaten/kota. Setiap anggota DPRD kabupaten/kota harus 

menjadi anggota salah satu fraksi. Setiap fraksi di DPRD 

kabupaten/kota beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah 

komisi di DPRD kabupaten/kota. Partai politik yang jumlah 

anggotanya di DPRD kabupaten/kota mencapai ketentuan dapat 

membentuk 1 (satu) fraksi. 

Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD 

kabupaten/kota tidak memenuhi ketentuan anggotanya dapat 

bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan. 

Apabila tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan 

untuk membentuk fraksi maka dibentuk fraksi gabungan. Jumlah 

fraksi gabungan paling banyak 2 (dua) fraksi. Partai politik harus 

mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi. Fraksi mempunyai 

sekretariat. Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyediakan sarana, 

anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi 

sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan 

APBD. 
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E. Masa Reses 

Reses diadopsi dari kata recess (bahasa Belanda) yang berarti 

berlibur, istirahat atau turun main. Dalam makna asalnya kata reses 

dikenakan pada liburan sekolah (semacam liburan semester setelah ujian) 

dan liburan parlemen (reces of parliament). Jadi prinsipnya berlibur untuk 

melepas kepenatan dan rutinitas di tengah masa tugas. Reses DPR/DPRD 

bermula dari kebiasaan orang-orang Belanda yang duduk sebagai anggota 

volksraad (DPR) dan regentschapsraad (DPRD) setingkat kabupaten/kota 

pada masa Hindia Belanda, yang mengadaptasi liburan musim panas di 

negara asalnya yang beriklim subtropis. Pada waktu  itu reses dilakukan 

sekali untuk waktu sekitar tiga bulan dalam setahun (Prihatmoko 2006:4). 

Reses dalam ilmu politik dimaknai sebagai kunjungan DPR/DPRD 

ke daerah untuk  menyerap dan menampung aspirasi masyarakat. Masa 

reses merupakan bagian dari masa persidangan dan dilaksanakan paling 

lama enam hari kerja. Pada masa ini anggota DPRD secara perseorangan 

ataupun kelompok mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap 

aspirasi masyarakat. Kemudian setelah melaksanakan kegiatan setiap 

anggota DPRD maupun secara kelompok wajib membuat laporan tertulis 

atau hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses tersebut dan disampaikan 

kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna (Marijan 2010:53). 

Zuhri (dalam Putri dan Tinov 2014:4) menjelaskan bahwa reses 

merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui 

kunjungan kerja secara berkala. Pelaksanaan reses merupakan kewajiban 
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bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menyerap aspirasi 

masyarakat guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD. 

Lebih lanjut Zuhri mengatakan kegiatan reses terdiri dari 4 (empat) tahapan 

yaitu: 

1. Rapat pimpinan dan atau Badan Musyawarah tentang penyusunan 

jadwal pelaksanaan dan tempat reses. 

2. Penjelasan pelaksanaan oleh pimpinan dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat daerah. 

3. Pelaksanaan reses. 

4. Rapat paripurna pelaporan hasil reses.  

Secara umum kegiatan reses anggota dewan dilakukan dengan 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Pertama, rapat membicarakan rencana 

persiapan reses, menyusun jadwal, materi kegiatan, serta memilih 

koordinator dan personal struktur tim. Kedua, menghadiri pertemuan 

dengan konstituen di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah 

kecamatan ataupun kelurahan, dalam rangka mengkomunikasikan tugas, 

peranan anggota DPRD, kiprah di legislatif, serta informasi reses dewan ke 

daerah pemilihan. Ketiga, silahturahmi dengan masyarakat secara langsung 

(Rizal 2011:8). 

Masa reses sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang adalah Masa kegiatan para 

anggota DPRD di luar masa sidang untuk melakukan pantauan ke daerah 
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yang dilakukan anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok di luar 

Gedung DPRD. Kegiatan reses digunakan untuk bertemu, bertatap muka, 

mengunjungi, dan menyerap aspirasi konstituen di daerah pemilihan 

masing-masing serta menyampaikan pesan-pesan pembangunan daerah. 

Kewajiban anggota dewan untuk bertemu dengan konstituen dan daerah 

pemilihannya merupakan tanggungjawab moral dan politis. 

Reses bagi anggota dewan adalah cara untuk mendapatkan kembali 

momen  kebersamaan dan saling berbagi dengan masyarakat. Selaku wakil 

rakyat anggota dewan selalu menyempatkan diri untuk saling berbagi apa 

saja, mendengarkan keluhan, keinginan, dan berbagai isi hati yang 

kemudian dilaporkan dalam laporan reses. Tidak hanya untuk dilaporkan, 

berbagai point aspirasi itu kemudian diusahakan untuk diperjuangkan. 

Perjuangan tersebut yang kemudian menunjukkan kualitas seorang anggota 

dewan, apakah layak dipercaya sebagai wakil, atau bukan. Hal tersebut yang 

kemudian menyebabkan seorang wakil rakyat seringkali bersuara keras 

dalam setiap rapat maupun pembahasan anggaran, maksudnya untuk 

mendapatkan alokasi bagi aspirasi rakyat di zona pemilihannya masing-

masing (Hendriyanto 2014:5). 

Masa reses merupakan salah satu unsur yang penting dalam 

demokrasi perwakilan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Marijan 

(2010:41) bahwa paling tidak ada empat hal ketika membicarakan konsep 

perwakilan. Pertama, adanya sekelompok orang yang mewakili, yang 

termanifestasikan ke dalam bentuk lembaga-lembaga negara. Kedua, adanya 
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sekelompok orang yang diwakili, seperti konstituen dan klien. Ketiga, 

adanya sesuatu yang diwakili, seperti pendapat, kepentingan, dan tuntutan. 

Keempat, waktu bertemunya orang yang diwakili dengan wakilnnya, ketika 

itu antara wakil dan terwakil membicarakan tentang kepentingan-

kepentingan atau kebijakan-kebijakan yang hendak diperjuangkan oleh para 

wakil. Sedangkan para pemilih melakukan evaluasi terhadap kepentingan 

sebelumnya dilaksanakan oleh para wakil atau tidak. 

Studi politik menerangkan representasi disebut good representation 

apabila seorang agen representasi melakukan tindakan dan pilihan politik 

berdasarkan atau mencerminkan kehendak dan aspirasi dari konstituennya. 

Aspirasi ini menurut Andewang (dalam Rozaki dkk. 20114:21) dapat 

diperoleh dengan cara bertatap muka secara langsung ketika agen 

representasi (parlemen) melakukan kunjungan kerja ke daerah pada masa 

reses.  Dalam pertemuan tatap muka langsung terjadi proses dialog yang 

dapat menciptakan rasa kepuasan kepada kedua belah pihak, sehingga 

menurut Rozaki (2014:91) pertemuan tatap muka atau kunjungan langsung 

merupakan saluran komunikasi yang terbaik. 

Anggota DPRD setelah menyerap aspirasi masyarakat perlu untuk 

mengkajinya agar dapat menentukan aspirasi yang sangat penting dan 

mendesak untuk diwujudkan dalam bentuk kebijakan politik. Secara teknis 

DPRD dapat mengelompokkan aspirasi menjadi beberapa tingkatan aspirasi 

politik. Pertama, tingkatan terendah adalah keinginan individu atau 

kelompok orang untuk keperluan jangka pendek, yakni kebutuhan isi perut 
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dan kedudukan (ekonomi-politik). Kedua, tingkatan menengah adalah 

kepentingan, yakni hak-hak sosial, ekonomi, politik individu maupun 

masyarakat. Ketiga, tingkatan tertinggi adalah kebutuhan sebagai aspirasi 

bersama (banyak pihak) untuk menyelesaikan masalah atau memperbaiki 

kondisi (Buku Saku DPRD). 

Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Jawa Tengah menegaskan bahwa tujuan reses adalah untuk: Pertama, 

memberikan informasi dan penjelasan terkait dengan hal-hal yang 

berkembang dalam masa persidangan. Kedua, melaksanakan kewajiban 

anggota DPRD dalam menyerap, menampung, dan menghimpun aspirasi 

masyarakat. Ketiga, memberikan informasi mengenai masalah regional yang 

sedang berkembang. Keempat, memberikan informasi tentang kebijakan dan 

kegiatan partai. 

Pelaksanaan masa reses secara umum dimulai dengan rapat internal 

yang diadakan Fraksi untuk membahas persiapan dalam melaksanakan masa 

reses. Dalam rapat tersebut biasanya dilakukan pembahasan mengenai 

materi apa yang akan disampaikan pada saat reses. Untuk materi reses, tidak 

semua fraksi menyeragamkan materi yang akan disampaikan. Setiap fraksi 

dalam DPR/DPRD memiliki model yang berbeda dalam melaksanakan 

masa reses mengacu pada kebijakan yang ada dalam partai politiknya (Rizal 

2011:88). Secara rinci tahapan pelaksanaan masa reses diatur dalam Buku 

Saku DPRD meliputi:  

1. Persiapan kunjungan lapangan, diantaranya: 
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a. Membuat analisis situasi (mengetahui akar permasalahan, 

menganalisis, dan menggambarkan/interpretasi). 

b. Merumuskan tujuan yang dapat dicapai pada kunjungan. 

c. Merancang dan menyusun agenda kunjungan. 

d. Menyiapkan daftar kebutuhan rencana kunjungan.  

2. Pelaksanaan kunjungan lapangan anggota DPRD, intinya: 

a. Menyampaikan perkembangan pekerjaan anggota dewan kepada 

konstituen, terutama menyangkut kepentingan konstituen di 

daerah kunjungan tersebut. 

b. Mengumpulkan data dan informasi sesuai dengan permasalahan 

dan tujuan yang telah ditetapkan. 

c. Monitoring terhadap program pemerintah daerah yang telah 

berjalan. 

d. Berbagi pengalaman, identifikasi masalah dan menemukan 

alternatif solusi yang mungkin. 

e. Membangun kepercayaan konstituen terhadap anggota dewan. 

F. Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan 

Peneliti membaca dan mempelajari beberapa refrensi yang 

dianggap berkaitan dengan penelitian. Hal ini dilakukan dengan maksud, 

sebagai perbandingan agar masalah yang diteliti mampu menyajikan hasil 

penelitian yang memiliki nilai orisinilitas dan nilai manfaat di bidang 

akademik. Berdasarkan sejumlah literatur, terdapat beberapa kajian yang 

relevan dengan penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Skripsi dengan judul Analisis Akuntabilitas Politik Reses, Studi 

tentang Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 oleh Rachmad Hendriyanto 

yang merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro 

Semarang. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh beberapa 

simpulan sebagai berikut. Hasil penelitan ini menunjukan bahwa: (1) 

Kewajiban DPRD untuk menerima serta menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat yang diperoleh melalui reses masih sangat minim karena 

banyak laporan hasil reses yang harusnya bukan kewenangan DPRD 

Provinsi tapi disampaikan pada DPRD Provinsi, (2) Tingkat 

keterserapan aspirasi reses masih minim karena sebagian besar 

anggota DPRD Provinsi lebih berorientasi politik. Hal tersebut terlihat 

pada pelaksanaan reses III tahun 2013, dimana banyak anggota yang 

memanfaatkan kegiatan reses sebagai sarana konsolidasi pencalegan 

mereka kembali maupun kepentingan politik, (3) Publikasi kegiatan 

reses juga masih minim, sehingga masyarakat tidak bisa 

mengkonfirmasi apakah aspirasi mereka dapat tersampaikan. Padahal 

kegiatan reses memiliki dasar hukum yang kuat dengan anggaran yang 

cukup besar. 

2. Jurnal Penelitian dengan judul Efektivitas Reses Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Periode 

2009-2014 (Studi Dapil I Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, 



48 

 

 

 

Kecamatan Rupat, dan Kecamatan Rupat Utara). Jurnal tersebut 

disusun oleh Qory Kumala Putri dan M.Y. Tiyas Tinov yang 

diterbitkan dalam Jurnal Pisma No.4 halaman 30-58. Berdasarkan  

jurnal tersebut diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut. Hasil 

penelitian tersebut menunjukan bahwa (1) anggota DPRD Kabupaten 

Bengkalis efektif dalam melaksanakan masa reses yang dilakukan 

untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, (2) 

Tindakan-tindakan yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten 

Bengkalis khususnya Daerah Pemilihan I dalam merealisasikan setiap 

aspirasi masyarakat berupa membuat laporan hasil reses 

untukdisampaikan ke Bupati, lobi-lobi politikdan memasukkannya ke 

APBD, (3) Faktor-Faktor pendukung pelaksanaan reses anggota 

DPRD Kabupaten Bengkalis yaitu dana reses dan peran serta 

masyarakat, (4) Faktor-faktor yang penghambat pelaksanaan reses 

anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yaitu APBD yang terbatas, 

waktu pertemuan yang terbatas, terbatasnya sarana yang dimiliki 

DPRD, dan kesibukan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. 

3. Jurnal Penelitian dengan judul Peran Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi PDI Perjuangan dalam 

Menyalurkan Aspirasi Konstituen di Kabupaten Kubu Raya. Jurnal 

tersebut disusun oleh Agus Sudarmansyah, Bakran Suni, dan Asmadi 

yang merupakan mahasiswa program studi Ilmu Politik Magister Ilmu 

Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura 
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Pontianak. Penelitian tersebut diterbitkan dalam Jurnal Tesis PMIS-

UNTAN-PSIP No. 1 halaman 1-8. Dalam Penelitian tersebut 

terungkap bahwa (1) Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya dari 

Fraksi PDI Perjuangan sangat berperan sebagai komunikator dalam 

menyampaikan aspirasi masyarakat, (2) Komunikasi yang dilakukan 

Anggota DPRD terhadap konstituennya dalam waktu reses dilakukan 

dengan cara komunikasi personal, komunikasi kelompok, dan 

komunikasi massa, (3) beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan dalam menyerap aspirasi 

konstituen di masing-masing daerah pemilihannya, diantaranya adalah 

masalah waktu reses yang singkat, jadwal kegiatan yang berbenturan, 

partisipasi masyarakat masih rendah, dan ketersediaan anggaran reses. 

Berdasarkan beberapa penelitan tersebut di atas yang membedakan 

dengan penelitian ini adalah, dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis 

pelaksanaan artikulasi politik anggota DPRD Partai Nasdem periode 2014-

2019 Kota Semarang Pada Masa Reses Tahun 2014. 
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G. Kerangka Berpikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

Analisis dari gambar kerangka berpikir di atas adalah anggota 

DPRD Partai Nasdem periode 2014-2019  Kota Semarang pada masa reses 

melakukan kegiatan menyerap dan menampung berbagai aspirasi yang 

disampaikan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pada masa reses ini 

memiliki bentuk dan tujuan yang berbeda-beda antara anggota DPRD yang 

Anggota DPRD Partai Nasdem 

Kota Semarang Periode 2014-2019 

Menyerap Aspirasi Masyarakat   

Pada Masa Reses 

 Dasar Hukum 
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satu dengan anggota DPRD lainnya sesuai dengan kebijakan dari partai 

politik yang mengusung. Selain itu program dan kegiatan yang dilaksanakan 

juga harus memperhatikan kebutuhan dari masyarakat (konstituen) agar 

program kerja tersebut tepat sasaran dan tepat guna. Dalam mempersiapkan 

materi reses, Partai Nasdem memiliki persiapan internal sendiri yang dinilai 

berbeda dengan partai lain. Sehingga dengan persiapan tersebut anggota 

DPRD Partai Nasdem periode 2014-2019 Kota Semarang berharap dapat 

mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai wakil rakyat dan menyerap 

aspirasi bahkan menarik simpati masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, 

penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Partai Nasdem Periode 

2014-2019 Kota Semarang menghadapi kendala yang tentu saja menggangu 

terlaksananya proses penyerapan aspirasi masyarakat dengan baik. Oleh 

karena itu anggota DPRD Partai Nasdem Periode 2014-2019 Kota 

Semarang harus memiliki perhitungan yang matang tentang bentuk, waktu, 

dan manfaat kegiatan yang akan dilaksanakan. Anggota dewan juga dituntut 

mengetahui secara benar aspirasi atau keinginan yang berkembang di 

tengah-tengah masyarakat serta mengupayakan realisasinya sesuai dengan 

keinginan dari masyarakat khususnya masyarakat di dapil 2 Kota Semarang.



 

 

165 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

Arrianie, Lely. 2010. Komunikasi Politik Politisi dan Pencitraan di Panggung 

Politik. Bandung: Widya Padjadjaran. 

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama. 

Cangara, Hafied. 2009. Komunikasi Politik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

Cipto, Bambang. 1995. DPR dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial. 

Jakarta: PT. Grafindo Persada. 

H.I, A. Rahman. 2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Handoyo, Eko; Aris Munandar, dan Martien Herna Susanti. 2010. Etika Politik 

dan Pembangunan. Semarang: Widya Karya.    

Haris, Syamsudin. 2014. Partai, Pemilu, dan Parlemen: Era Reformasi. Jakarta: 

Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 

Kantaprawira, Rusadi. 1999. Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar. 

Bandung: Sinar Baru Algensindo. 

Koentjaraningrat. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 

Marijan, Kacung. 2010. Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-

Orde Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 

Muhtadi, Asep Saiful. 2008. Komunikasi Politik Indonesia Dinamika Islam Politik 

Pasca-Orde Baru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Mulyana, Dedi. 2013. Komunikasi Politik Politik Komunikasi: Membedah Visi 

dan Gaya Komunikasi Praktisi Politik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

Napitupulu, Paimin. 2007. Menuju Pemerintahan Perwakilan. Bandung: PT. 

Alumni.



166 

 

 

 

Nimmo, Dan. 2005. Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan, dan Media). 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

Priyanto, AT Sugeng, dkk. 2009. Buku Ajar Sosiologi Politik. Semarang: Unnes 

Press. 

Rozaki, dkk. 2014. Dari Representasi Simbolik Menuju Representasi Substantif 

Potret Representasi Konstituensi dan Komunikasi Politik Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah. Yogyakarta: IRE. 

Sanit, Arbi. 1985. Perwakilan Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. 

Setyowati, dkk. 2015. Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang Tahun 2015. Semarang: FIS Unnes. 

Sirajuddin, dkk. 2006. Membangun Konstituen Meeting: Mempertemukan 

Kepentingan Daerah dengan Keterbatasan Wewenang DPD. Jakarta: 

YAPPIKA dan MCW. 

Sitepu, P. Anthonius. 2012. Studi Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Soekanto, Soerjono. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada. 

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung:Alfabeta. 

Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo. 

Wibowo, Pramono Anung. 2013. Mahalnya Demokrasi, Memudarnya Ideologi: 

Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen. Jakarta: PT. Kompas 

Media Nusantara. 

 

Jurnal, Skripsi.   

Hanida, Rozi Dateno P. 2010. ‘Bentuk Komunikasi Politik Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Konstituen di Daerah Pemilihannya 

(Studi Deskriptif Kegiatan Masa Reses I dan II tahun 2005 Anggota 

DPRD Kota Padang Propinsi Sumatera Barat Periode 2004-2009)’. 

Skripsi. Universitas Andalas Padang. 

Hendriyanto, Rachmad. 2014. ‘Analisis Akuntabilitas Politik Reses, Studi 

Tentang Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah’. Skripsi. 

Universitas Diponegoro, Semarang. 



167 

 

 

 

Marwati, Lilis. 2008. ‘Studi tentang Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Papua Dalam Menyikapi Aspirasi Masyarakat’. Skripsi. Universitas Yapis 

Papua, Papua. 

Putri, Qory Kumala dan M.Y. Tiyas Tinov. 2014. ‘Efektivitas Reses Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Periode 

2009-2014 (Studi Dapil I Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, 

Kecamatan Rupat, dan Kecamatn Rupat Utara)’. Dalam Pisma. No. 4. Hal 

30-58. 

Rabbi, Hasni. 2012. ‘Hubungan Lembaga Adat Dengan DPRD Dalam 

Pengambilan Kebijakan Di Kabupaten Tana Toraja’. Skripsi. Universitas 

Hasanuddin, Makassar.  

Rizal, Afib. 2011. ‘Gaya Komunikasi Politik Pimpinan DPRD Provinsi Jawa 

Tengah Pada Saat Reses Tahun 2010’. Tesis. UUniversitas Diponegoro, 

Semarang. 

Salman, Muhammad. 2009. ‘Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam 

Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Daerah  (APBD) Kabupaten Aceh 

Tamiang Tahun 2008’. Tesis. Universitas Sumatera Utara, Medan. 

Sianturi, Josmagel Harapan. 2014. ‘Analisis Terhadap Hubungan Anggota DPRD 

Dengan Konstituen Di daerah Pemilihannya (Studi Analisis: Kegiatan 

Masa Reses Anggota DPRD Tapanuli Utara Di Dapil I Pada Tahun 2013)’. 

Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan. 

Sudarmansyah, Agus., Bakran Suni, dan Asmadi. 2013. ‘Peran Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dari Fraksi PDIP Perjuangan Dalam 

Menyalurkan Aspirasi Konstituen Di Kabupaten Kubu Raya’. Dalam 

Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIP. No. 1. Hal 1-8. 

Sugiarto, Aries. 2014. ‘Sosialisasi Program Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 

Pada Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Rembang’. Skripsi. Universitas 

Negeri Semarang. 

Wibowo, Anton Setyo. 2009. ‘Peran Anggota DPRD Dalam Melaksanakan 

Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Pedasaan 

(Penelitian Di Kabupaten Jepara)’. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. 

 

Peraturan perundang-undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 



168 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Keterbukaan. 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 

2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Semarang. 

Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2010 

 

Dokumen Sekretariat DPRD Kota Semarang 

Buku Selayang Pandang DPRD Kota Semarang Tahun 2015. 

Laporan Reses DPRD Kota Semarang Masa Persidangan 1 Tahun 2014 Milik H. 

Windu Suko Basuki. 

Laporan Keuangan Reses DPRD Kota Semarang Masa Persidangan 1 Tahun 2014 

Milik H. Windu Suko Basuk. 

 

Dokumen Partai Nasdem 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem. 

Buku Panduan Partai Nasdem. 

Buku Panduan Reses Anggota Fraksi Nasdem DPR RI Masa Reses Ke IV Tahun 

Sidang 2014-2015. 

Buku Saku DPRD. 

 

Internet 

Prihatmoko, Joko. 2006. Masa Reses: Proses dan Ekses. 

http://www.partainasdem.org  (diunduh tanggal 18 Januari 2016). 

http://www.partainasdem.org/



 

 

 

 

 

 

Foto 3 dan 4. Anggota DPRD Partai Nasdem Kota Semarang dan masyarakat 

kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur saling berdialog  

pada kegiatan reses tahun 2014. 


