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abstract 
 

This study examines the role of political factions in the rights implementation 
of region level parlieament members. The problem and research objectives include 
the role of political factions on the implementation of the rights of region level 
parlieament members in promoting questions and conveying suggestions and 
opinions, and is there a clash of interests between the fraction as an arm of the 
organizational structure of political parties wtih the presence of representatives of its 
members in carrying out the role as a representative of the people. 

This study is done by conducting field research, that is, conducting research 
directly on the objects that are associated with problems in care with parliement 
Banyumas as research place. The data obtained are then processed and analyzed in 
diskritptif analysis with sociological and normative cualitative approachs. In 
sociological approach, the empirical data has been obtained through observation and 
interviews with informants. And in normative qualitative apporach, this study departs 
from the study of literature in the form of legislation as a positive legal norm. 

From the results of this study, it is concluded that Fraction plays an important 
role on the members of the parliament of Banyumas Region in using their rights, 
including their rights in implementation of right to promote a question and convey 
sugestion and opinion. Fraction is not only as as a container assembled members of 
political parties who sit as representatives in the parliament, but also can drive any 
choice attitudes and decisions taken in the political process of government as a 
whole. Meanwhile, it is not founded a clash of interest resulted from the difference of 
opinion between the party members as the members of the parliament of Banyumas 
Region because of the continuing coordination and always overcomed by internal 
communication of the party prefering concensus agreement. 
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Pendahuluan 
 
Fraksi sebagai kepanjangan tangan partai politik dapat mewarnai berbagai proses 

politik yang terjadi di tingkat alat kelengkapan DPRD dan lobby di luar kelembagaan 

formal DPRD. Fraksi memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas dan 

wewenang DPRD baik secara kelembagaan maupun terhadap masing-masing 

individu anggotanya. Fraksi tidak hanya sekedar sebagai wadah berhimpun para 

anggota partai politik yang duduk sebagai wakil rakyat di parlemen. Tetapi lebih dari 

itu, fraksi juga. dapat mengarahkan setiap pilihan sikap dan keputusan yang diambil 

dalam proses politik pemerintahan secara keseluruhan. 

 Dalam perjalanan demokrasi, konsep perwakilan diartikan secara luas, 

melalui sikap atau tindakan yang mengatasnamakan pihak lain, tetapi berbagai 

pendapat dapat mengalami perbedaan tentang bagaimana proses untuk mencapainya. 

Argumentasi terkait konsep perwakilan dituntut untuk memikirkan bagi dirinya 

sendiri, atau pihak yang mewakili, menjalankan sikap bijaksana yang dimiliki, 

sedangkan pihak lainnya percaya perwakilan secara mandat melalui jaringan yang 

dibangunnya. Berbagai faktor yang mendasari variasi antar negara tersebut, terkait 

dengan masalah hubungan antara wakil dengan terwakil. Untuk masalah hubungan 

ini, terdapat dua teori yaitu teori mandat dan teori kebebasan. Dalam teori mandat, 

wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakil 

dalam proses politik. Wakil dianjurkan untuk selalu memberikan pandangan, 

bersikap dan bertindak sejalan dengan mandat dalam menjalankan tugasnya.  

Sedangkan dalam teori kebebasan, wakil dianggap perlu merumuskan sikap dan 

pandangannya tentang masalah yang dihadapi tanpa terikat secara ketat kepada pihak 



 
 

terwakili. Terwakil dianggap sudah memberikan kepercayaan kepadanya selalu 

wakil. Di antara kedua teori, itu muncul teori politico (politico) yang 

mengkombinasikan antara mandat dan kebebasan.  

Berdasarkan uraian teori hubungan wakil dan terwakil di atas, terlihat bahwa 

peranan fraksi mendorong para anggota parlemen, termasuk anggota DPRD, 

menciptakan hubungan perwakilan politik yang bersifat mandat. Hubungan anggota 

DPRD dan rakyat yang diwakilinya tidak akan terlepas dari ruang aktualisasi aspirasi 

sebagaimana digariskan oleh masing-masing partai politik yang menjadi induk atas 

keberadaan fraksinya di DPRD. Hal ini mendorong bahwa pola perwakilan politik 

menjadi bersifat partisan. Partai politik dengan disiplin keanggotaan serta militansi 

yang kuat akan mendorong terbentuknya peranan fraksi yang sangat kuat terhadap 

sikap atau perilaku politik para anggotanya di parlemen.  

Kajian Pustaka 

Di Indonesia, pengaturan masalah fraksi di DPRD tersebar di berbagai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagaimana Undang-Undang (UU) No. 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 

Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Penyusunan Tata Tertib DPRD, Pasal 7 menyebutkan antara lain: “Setiap anggota 

DPRD wajib berhimpun dalam fraksi’ (2) Jumlah anggota setiap fraksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya sama dengan jumlah komisi di DPRD. 

Selanjutnya, “(3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari 1 (satu) 

partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) fraksi wajib 

bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan; (4) Fraksi wajib 



 
 

menerima anggota DPRD dari partai politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk 

dapat memenuhi 1(satu) fraksi; (5) Dalam hal fraksi gabungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) setelah dibentuk kemudian tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib bergabung 

dengan fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat.”  

Ketentuan pembentukan fraksi sesuai ketentuan regulasi pemerintah, pernah 

memunculkan adanya fraksi gabungan, hanya terdapat satu fraksi dan terjadi 

“perkawinan paksa” antar partai untuk memenuhi ketentuan dalam membentuk 

fraksi. Proses politik ini bukan tidak mungkin memicu komplikasi di internal fraksi 

sebagai akibat perbedaan dan kepentingan politik para elit atau pendukungnya. 

Persyaratan pembentukan fraksi ini, sempat menimbulkan proses perubahan dalam 

komposisi fraksi-fraksi yang ada di DPRD, pada saat sebelum berlakunya PP No. 25 

Tahun 2004. Hal ini ditindaklanjuti oleh Depdagri melalui pengiriman radiogram 

berupa keharusan untuk mengacu pada PP No.25 Tahun 2004, yang kemudian 

direvisi melalui PP No. 53 Tahun 2005 terkait pembentukan fraksi di DPRD. 

Pembatasan pembentukan fraksi berimplikasi dalam proses pengisian keanggotaan di 

alat-alat kelengkapan, termasuk di tingkat Pimpinan DPRD.  

Berdasarkan uraian teori hubungan wakil dan terwakil di atas, terlihat bahwa 

peranan fraksi mendorong para anggota parlemen, termasuk anggota DPRD, 

menciptakan hubungan perwakilan politik yang bersifat mandat. Hubungan anggota 

DPRD dan rakyat yang diwakilinya tidak akan terlepas dari ruang aktualisasi aspirasi 

sebagaimana digariskan oleh masing-masing partai politik yang menjadi induk atas 



 
 

keberadaan fraksinya di DPRD. Hal ini mendorong bahwa pola perwakilan politik 

menjadi bersifat partisan.  

Pada kasus tertentu, dapat saja terjadi perbedaan pandangan terhadap isu atau 

masalah antara wakil dengan fraksi sebagai tempat berhimpunnya. Hal itu masih 

berada dalam kontes hal-hal yang bukan prinsipil, biasanya lebih dianggap sebagai 

suara kebebasan atas wakil bersangkutan. Tetapi, ketika perbedaan pandangan yang 

diambil wakil dianggap telah melanggar garis kebijakan fraksi yang bersifat prinsipil, 

maka akan terdapat sanksi dan mempunyai implikasi politik tertentu bagi wakil 

tersebut. Kekuasaan partai melalui fraksi yang besar seringkali lebih berperan 

dibandingkan kebebasan berpendapat yang diatur oleh konstitusi, undang-undang, 

maupun di ketentuan di parlemen, sebagaimana di Indonesia sering disebut sebagai 

Peraturan Tata Tertib. 

Pola partisan perwakilan politik yang dijalankan DPRD, dapat menciptakan 

dilema bagi anggota DPRD untuk menjalankan hak-haknya.. Dilema itu terkait 

dengan peranannya sebagai wakil rakyat di satu sisi dengan kewajiban sebagai wakil 

dari partai politik yang menaungi dirinya di sisi lain. Sistem pemilu yang masih 

membuka ruang bagi campur tangan elit partai untuk menentukan nomor urut di 

tengah peluang popularitas suara yang diperoleh oleh calon wakil rakyat, merupakan 

peluang campur tangan elit partai melalui fraksi kepada anggota terpilih. Dalam 

konteks hegemoni ketergantungan ini, kalau terjadi pembangkangan terhadap garis 

kebijakan fraksi yang telah ditetapkan, akan mendorong lahirnya sanksi tertentu dari 

fraksi terhadap anggota bersangkutan. Melalui hegemoni semacam ini menguatkan 

konsep kekuasaan (power) sebagaimana diteorikan oleh kalangan elit kelas.” 



 
 

Diatas telah dibicarakan banyak segi yang mungkin menyebabkan kurang 

wajarnya kehidupan kepartaian di Indonesia. Faktor sejarah, sifat-sifat hubungan di 

dalam masyarakat, kemampuan berorganisasi di kalangan elit, serta sikap terhadap 

ideologi, bersama-sama berpengaruh secara negatif kepada kehidupan partai politik. 

Namun demikian seringkali pemimpin-pemimpin yang menunjang berbagai sistem 

politik di Indonesia, cenderung berkesimpulan bahwa masalah pokok yang berdiri 

dibelakang semua kelemahan partai ialah jumlah partai yang terlalu banyak di 

Indonesia, Masalahnya adalah apakah dengan menyederhanakan jumlah partai, 

perbaikan terhadap kehidupan partai dapat dilaksanakan. 

Berhasil atau tidaknya usaha perubahan ini akan diukur melalui perkembangan 

sejarah. Tidak mudah untuk memberikan perkiraan mengenai kemungkinan-

kemungkinan yang akan dialami oleh pendekatan tersebut diatas.       

Sehubungan peranan tersebut, maka penting untuk melihat lebih jauh fenomena 

politik perwakilan rakyat yang berkembang di salah satu tingkatan pemerintahan di 

daerah, yaitu DPRD Kabupaten. Penelitian dengan tema ini, akan coba difokuskan 

pada peranan fraksi terhadap anggota DPRD Kabupaten  terkait penggunaan dua hak, 

yaitu hak mengajukan pertanyaan dan hak menyampaikan usul dan pendapat. Kedua 

hak ini, yaitu hak mengajukan pertanyaan dan menyampaikan usul dan pendapat 

dapat dilakukan baik dalam rapat internal fraksi maupun saat memasuki pembahasan 

agenda tertentu di tingkat alat kelengkapan. 

Memperhatikan uraian tersebut diatas, studi yang dilakukan bertujuan untuk (1) 

mendeskripsikan dan menjelaskan  peranan politik fraksi terhadap pelaksanaan hak-

hak anggota DPRD, yaitu dalam menyampaikan pertanyaan dan hak mengajukan 



 
 

usul dan pendapat, (2) mendeskripsikan dan menjelaskan apakah terdapat 

perbenturan kepentingan antara ketentuan fraksi sebagai kepanjangan tangan struktur 

organisasi partai politik dengan keberadaan perwakilan para anggotanya dalam 

menjalankan peranan sebagai wakil rakyat. (3) mendeskripsikan dan menjelaskan 

upaya apa saja dilakukan fraksi dalam mengatasi benturan kepentingan tersebut. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian hukum Normatif  dan 

penelitian Sosiologis. Masing-masing tipe Penelitian tersebut digunakan sesuai 

dengan kebutuhannya. Penelitian Sosiologis dilakukan dengan melalui Observasi dan 

wawancara mendalam (In depth Interview) dengan para responden dan narasumber 

yang berkompeten dan terkait dengan masalah yang diteliti. Objek yang diteliti untuk 

mendapatkan data primer dan akan dilakukan pula dengan studi perbandingan. 

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik 

primer, sekunder dan atau tersier. Dalam rangka mendapatkan jawaban atau 

penyelesaian atas masalah masalah  ( isi hukum ) yang telah dirumuskan dapat 

dipergunakan empat model pendekatan penyelesaian masalah yaitu pendekatan 

peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, perdekatan komparatif dan 

pendekatan historis, yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan. 

Meskipun jangka waktu proses penelitian sangat terbatas, semaksimal mungkin 

memanfaatkan berbagai sumber data dan informasi yang diperoleh, diharapkan tetap 

dapat menjaga otentitas dan reflektif dari subtansi analisis untuk menjawab persoalan 

yang diajukan dalam penelitian. Untuk keperluan wawancara, maka diusahakan 

untuk melakukan interview terhadap beberapa nara sumber atau informan yaitu : 



 
 

(1) Unsur Pimpinan DPRD, dalam rangka melihat mekanisme ketika fraksi 

menyampaikan pandangan terkait dengan suatu rencana kebijakan di daerah, dan 

proses penanganan terhadap usulan partai untuk mengganti anggota fraksinya 

melalui kelembagaan DPRD; 

(2) Unsur Pimpinan Fraksi atau Anggota DPRD, untuk melihat peranan fraksi 

terhadap anggotanya dalam proses politik di alat kelengkapan DPRD, dinamika 

yang berkembang di internal fraksi, dan ketika melakukan pergantian antar 

waktu (PAW) terhadap anggotanya. Di samping itu, untuk mengetahui 

komunikasi politik yang dilakukan oleh fraksi terhadap dewan pengurus partai di 

daerah (DPD/DPW), atau bahkan terhadap pengurus pusat partai bersangkutan 

di tingkat nasional (DPP); 

(3) Kalangan masyarakat, yaitu akademisi dan peneliti di kampus, untuk 

memperoleh pemahaman lebih lanjut atas proses politik DPRD secara umum 

dan pengamatannya tentang peranan fraksi terhadap anggota atau komunikasi 

dengan pengurus partai 

Dari data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara diskritptif 

analisis, Sosiologi, Normatif kualitatif dan komparatif. Penganalisisan dimulai dari 

sisi Sosiologi, dimana data diperoleh melalui penelitian empiris yaitu hasil observasi, 

wawancara dengan key subyek. Kemudian pada penelitian Normatif bertitik tolak 

pada study kepustakaan berupa perundang-undangan sebagai norma hukum positif 

dan keduanya dianalisis dalam studi perbandingan pelaksanaan Hak Inisiatif di 

DPRD. Yang akan dianalisis adalah proses pelaksanaan Hak Inisiatif di DPRD 

Kabupaten Banyumas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak 



 
 

inisiatif tersebut yang mengacu pada tugas dan Hak anggota DPRD pada UU No. 22 

tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004. Kemudian membandingkan analisis 

pelaksanaan Hak Inisiatif di DPRD Kabupaten Banyumas untuk memjawab tujuan 

penelitian yang tentang pelaksanaan hak inisiatif dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan hak mengajukan pertanyaan dan meyampaikan usul dan 

pendapat di DPRD Kabupaten Banyumas. 

Hasil dan Pembahasan 

 Jumlah anggota DPRD Kabupaten Banyumas pada periode keanggotaan 

tahun 2009 – 2014 adalah 50 Orang. Partai PDIP mendominasi perolehan kursi di 

DPRD Banyumas untuk periode 2009-2014. Sebanyak 13 kursi diperoleh Partai PDI 

Perjuangan berdasarkan hasil Pemilu 2009 yang ditetapkan oleh KPU Banyumas. 

Adapun anggota DPRD Kabupaten Banyumas secara keseluruhan adalah berjumlah 

50 orang. Komposisi keanggotaan menurut asal partai politik di DPRD Banyumas, 

dapat dibaca setelah terbentuk fraksi, dan susunan jumlah anggotanya. 

Tabel 1   
Komposisi dan Tabel Jumlah Anggota Fraksi DPRD Kabupaten Banyumas Hasil Pemilu 2009 

No. Fraksi Jumlah Anggota 
1. PDI Perjuangan 13 orang 
2. Golkar 7 orang 
3. Demokrat 6 orang 
4. PAN 5 orang 
5. PKB 5 orang 
6. PKS 5 orang 
7. GERINDRA 4 orang 
8. PPP 3 orang 
9. HANURA 1 orang 

 



 
 

Di dalam DPRD berkumpul orang-orang yang terpilih melalui pemilihan umum. 

Mereka tergabung dalam fraksi – fraksi. Dengan demikian fraksi adalah 

pengelompokkan anggota, yang terdiri atas kekuatan-kekuatan sosial dan politik, dan 

mencerminkan susunan golongan dalam masyarakat. Terdapat 7 fraksi di DPRD 

Kabupaten Banyumas, seperti telah disebutkan di atas. Setiap anggota DPRD 

Kabupaten Banyumas harus menjadi salah satu anggota fraksi. Itu berarti ada 

kelompok non-fraksi. Sedangkan tugas fraksi mencakup beberapa hal. 

Pertama, menentukan dan mengatur sepenuhnya segala sesuatu yang 

menyangkut urusan fraksi masing - masing. Kedua, meningkatkan 

kemampuan,efektivitas, dan efisiensi kerja para anggotanya dalam melaksanakan 

tugas, yangtercermin dalam setiap kegiatan DPRD. Ketiga, menyediakan sarana dan 

prasarana yang memadai menurut perimbangan jumlah anggota tiap – tiap  fraksi.  

Setiap fraksi berusaha memantapkan tata kerjanya dengan mengatur susunan dan 

kedudukan , tugas, wewenang, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab fraksidalam 

rangka melaksanakan kehidupan organisasi. Fraksi yang merupakan bagian intergral 

DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, juga dapat mengadakan konsultasi 

atau dengar pendapat dengan pimpinan lembaga, badan atau kelompok maupun 

tenaga ahli, terutama untuk masukan dan perbandingan data. 

Susunan organisasi fraksi di DPR biasanya terdiri dari mereka yang duduk 

dalam struktur organisasi fraksi disebut unsur pimpinan fraksi. Fraksi dalam 

menjalankan tugasnya dipimpin oleh pimpinan fraksi. Pimpinan fraksi dipilih 

daridan oleh anggota atau ditetapkan oleh induk organisasinya. Komposisi pimpinan 

fraksi biasanya terdiri dari ketua, beberapa orang wakil ketua, sekretaris dan 



 
 

beberapa orang wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara serta anggota 

pimpinan sesuai dengan ketentuan fraksi yang bersangkutan.  

Pembagian kerja para anggota pimpinan ditetapkan oleh ketua fraksi demi 

mencapai kelancaran kerja fraksi. Berdasarkan keputusan pimpinan sementara DPRD 

Kabupaten Banyumas Nomor 02/KPS/2004 tanggal 23 September 2004 dalam rapat 

paripurna, jumlah fraksi di DPRD Kabupaten Banyumas Periode 2009 - 2014 dalam 

tabel 3 berikut : 

Tabel 2   
Jumlah Fraksi dan Nama-Nama Anggota Fraksi  DPRD 

Kabupaten Banyumas 
 

No. Nama Fraksi Struktur dan Nama Kepengurusan Fraksi Jumlah 

1. FRAKSI PARTAI 
DEMOKRASI 
INDONESIA 
PERJUANGAN 

Ketua            :  
Subagyo, S. Pd 
Wakil Ketua   :  
Agus Priyanggodo 
Sekretaris      :  
Lulin Wisnu Prajoko 
Anggota – Anggota : 
1. H. Anang Agus Kostrad D 
2. Sardi Susanto, S. Pt 
3. H. Bambang Pujianto, BE 
4. Dr. Budhi Setiawan 
5. Samsudin, SE 
6. Agus Supriyanto 
7. Werdiningsih 
8. Heri Purwati, A. Md 
9. Eni Marhaeni 
10. Juli Krisdianto, SE 

13 Orang 

2. FRAKSI GOLKAR 
PERSATUAN 

Ketua            :  
Wahyu Indra Gandhi, S.Sos,MM 
Wakil Ketua   :  
H . Ali Umar Bassalamah, ST 
Sekretaris      :  
Arief Rachmanto, SH 
Anggota – Anggota : 
1. Dra. Laely Rofiqoh 
2. Drs. H. Slamet Marsudiono 
3. Sudar, S.Pd 
4. Nursamsi 
5. Lilis Agustina 
6. Muh. Alaudin Sobarma 
7. H. Supangkat, SH,MH 

 
10 Orang 



 
 

3. FRAKSI PARTAI 
DEMOKRAT 

Ketua            :  
Darwo Sukarso 
Wakil Ketua   :  
Rubiyanto Sukarno, ST 
Sekretaris      :  
Susilo Rini, SE 
Anggota – Anggota : 
1. Hendri Anggoro Budi, ST, SE 
2. H. Muchlis 
3. H. Widodo Dwi Prastowo 

 
6 Orang 

4. FRAKSI 
KEBANGKITAN 
BANGSA 

Ketua            :  
Slamet Ibnu Anshori 
Wakil Ketua   :  
Hj. Maryatin, S.Pd 
Sekretaris      :  
Akhmad Fadli, SP 
Anggota – Anggota : 
1. Danan Setianto, SE 
2. Mustofa, S. Ag, MM 

 
5 Orang 

5. FRAKSI AMANAT 
NASIONAL 

Ketua            :  
Fardilla Tri Astuti, S. Kom 
Wakil Ketua   :  
Ir. H. Nurzaman, AS 
Sekretaris      :  
Putut Dian Widayanto, SE 
Anggota – Anggota : 
1. Drs. H. Anang Ashari 
2. Fatkhudin 
 

 
5 Orang 

6. FRAKSI GERINDA 
NURANI RAKYAT 

Ketua            :  
Drs. Slamet Wongso 
Wakil Ketua   :  
Ir. Budiono 
Sekretaris      :  
Haryoto 
Anggota – Anggota : 
1. Yoga Sugama, SE 
2. Rachmat Imanda, SE, Ak 

 
5 Orang 

7. FRAKSI PARTAI 
KEADILAN 
SEJAHTERA 

Ketua            :  
Ibnu Salimi, S. Pt 
Wakil Ketua   :  
Muffarihan, LC 
Sekretaris      :  
Setya Ari Nugraha 
Anggota – Anggota : 
1. Eko Purwanto, SE 
2. Sutrisno Rudiyanto 

 
5 Orang 

Sumber: Kantor Sekwan DPRD Kabupaten Banyumas, 2009. 
 
 
 
 



 
 

  Terkait dengan peranan fraksi terhadap anggota DPRD Kabupaten  dalam 

penggunaan dua hak, yaitu hak mengajukan pertanyaan dan hak menyampaikan usul 

dan pendapat sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa Pasal dalam 

konstitusi maupun undang-undang susduk yang mengatur hak-hak anggota DPRD 

baik sebagai person maupun secara kolektif. Hak-hak anggota tersebut pun diakui 

dan diatur lebih lanjut dalam berbagai Peraturan Tata Tertib yang ada, Jelas bahwa, 

setiap anggota DPRD diwajibkan untuk berhimpun dalam wadah fraksi, dan ini 

merupakan pertanda bahwa keberadaan anggota secara perseorangan wakil rakyat 

adalah tidak dimungkinkan. Sehingga, otomatis bahwa di setiap DPRD wajib pula 

keberadaan fraksi harus dilakukan proses pembentukannya. Sesuai dengan Peraturan 

Tata Tertib DPRD, fraksi adalah pengelompokkan anggota DPRD dan partai politik 

peserta pemilihan umum.  

Fraksi merupakan pengelompokkan anggota DPRD berdasarkan partai politik 

yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam keputusan 

Peraturan Tata Tertib. Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam satu fraksi dan 

fraksi dianggap bukan termasuk sebagai alat kelengkapan.  

Secara umum, tugas fraksi adalah: menentukan dan mengatur segala sesuatu 

yang menyangkut urusan fraksi masing-masing; meningkatkan kemampuan, disiplin, 

daya guna dan hasil guna para anggota dalam melaksanakan tugas yang tercermin 

dalam setiap kegiatan DPRD; menyampaikan pemandangan umum dan pendapat 

akhir pada setiap pembahasan rancangan peraturan daerah; serta menerima dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. 



 
 

Fraksi merupakan representasi dari partai politik atau beberapa partai politik, 

yang dalam peraturan Tata Tertib tidak termasuk sebagai alat kelengkapan DPRD. 

Namun, keputusan politik dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, 

justru tidak terlepas secara politis dari peranan fraksi.. Dalam tataran penggunaan 

hak bertanya dan hak menyampaikan pendapat, fraksi senantiasa memberikan sikap 

politik dengan azas musyawarah mufakat. Kebijakan dimaksud dikonsultasikan dan 

dikoordinasikan dengan DPD Partai. Terdapat garis kebijakan tertentu dari pihak 

DPP atau DPD /DPW sebagai induk organisasi partai politik melalui fraksi yang 

harus dipatuhi para anggotanya di DPRD dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya sebagai wakil rakyat di daerah. Hal tersebut diatur dalam AD/ART 

partai yang memang mengharuskan adanya ketentuan semacam itu.  

Peranan fraksi secara politis tetap diperhitungkan dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Kewenangan DPRD untuk mengusulkan pemberhentian kepala 

daerah dan wakil kepala daerah, adalah merupakan puncak dari peranan politik 

fraksi. Tidak saja terkait usulan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Daerah, 

tetapi fraksi juga berperan terhadap proses pengusulan nama calon Pimpinan DPRD, 

yaitu Ketua dan Wakil Ketua DPRD, dan penempatan di Komisi. Ketentuan terkait 

peranan tersebut adalah antara lain masalah lama waktu bertugas, karena semua 

berangkat dari jalur fraksi.  

Peranan fraksi memang membawahi anggota-anggota fraksinya. Untuk internal, 

keberadaan fraksi sangat penting, terutama kalau ada masalah tertentu yang sedang 

dihadapi anggota. Disamping itu, juga dalam pengajuan komposisi komisi, panitia, 

pansus, dan semua alat kelengkapan Dewan. Menyadari arti penting dan strategis 



 
 

secara politis, karena suara fraksi yang diperhatikan, maka dianggap perlu adanya 

perhatian dan fasilitas memadai bagi fraksi. Sekarang, ini dinilai kurang 

perhatiannya, padahal fraksi sangat penting dan dominan peranannya. Disarankan, 

sebaiknya fasilitas yang diterima oleh fraksi dapat disejajarkan dengan apa yang 

diterima oleh alat kelengkapan.  

Terkait dengan apakah terdapat perbenturan kepentingan antara ketentuan fraksi 

sebagai kepanjangan tangan struktur organisasi partai politik dengan keberadaan 

perwakilan para anggotanya dalam menjalankan peranan sebagai wakil rakyat., 

secara umum dapat dinilai tidak ada, Konstruksi keberadaan fraksi yang terbuka 

ruang bagi adanya gabungan antar anggota dari dua atau lebih partai politik 

mendorong tingginya dinamika politik atau potensi perbedaan pendapat menjadi 

sangat mudah terjadi. Fraksi juga mempunyai peranan menentukan dalam proses 

pembentukan dan pengisian komposisi politik alat kelengkapan.  

Pada kenyataannya, baik pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD maupun 

penggunaan hak-hak anggota DPRD disertai oleh warna politik pengaruh fraksi, 

tidak terlepas dari ketentuan legal formal atas posisi DPRD itu sendiri dalam sistem 

politik. Pemahaman ini diletakkan dalam konteks sebagai bagian dari posisi DPRD 

yang dianggap bukan merupakan cermin parlemen local maupun argumentasi DPRD 

hanya menjadi bagian struktur dari pemerintahan daerah. Diakui bahwa posisi DPRD 

dalam struktur ketatanegaraan adalah sangat berpengaruh besar bagi pelaksanaan 

peranan politiknya dan membuka peluang intervensi pusat. 

Terkait cara mengatasi benturan antar fraksi dan anggotanya. keutuhan atau 

soliditas fraksi dapat terus dijaga, di tengah perbedaan politik para anggotanya yang 



 
 

berkembang, maka pada kasus fraksi gabungan di DPRD Banyumas, selalu 

diprioritaskan pertimbangan untuk melakukan musyawarah internal dalam 

menghadapi suatu masalah atau isu maupun rencana kebijakan tertentu, seperti 

halnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Pertimbangan ini juga 

tidak terlepas dari usaha untuk memperkuat solidnya ikatan antar anggota dalam 

menyuarakan kepentingannya, walaupun mereka berasal dari berbagai partai yang 

saling berbeda dan sudah tentu dengan kepentingan politik yang berbeda pula. 

Pilihan untuk melakukan recall, baru diambil ketika anggota fraksi dianggap 

terlampau bersuara atau bersikap terlalu jauh dan dinilai dapat mengganggu kondisi 

solid di internal fraksi. Tetapi tindakan ini pun, yaitu recall, belum pernah dilakukan. 

Tetapi, perbedaan pendapat tidak berujung pada perpecahan atau harus melakukan 

tindakan recall bagi anggota yang dianggap membangkang. 

Simpulan  

 Peranan fraksi sangat besar terhadap anggota DPRD Kabupaten dalam 

mengunakan hak-haknya, termasuk dalam hal ini adalah terkait penggunaan hak 

bertanya dan hak menyampaikan usul dan pendapat. dalam konteks ini, terdapat 

beberapa hal yang dapat dicatat:  

Pertama, Eksistensi Fraksi diparlemen dalam perundang-undangan pengaturannya 

terdapat dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan 

DPRD juga terdapat dalam satu pasal di Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Partai Politik, berkaitan dengan hal peranan ataupun fungsi utama dari Fraksi 

itu sendiri dalam UU 27/2009 adalah sebagai fungsi kontrol dari setiap partai politik 

yang diwakilinya disamping sebagai fungsi pengelompokan dan perwakilan anggota 



 
 

parlemen menurut partai asalnya guna penyeragaman pendapat dalam pelaksanaan 

fungsi-fungsi legeslatif itu sendiri, namun dalam pengaturan tidak terdapat 

keseragaman apakah setiap anggota legeslatif wajib berhimpun dalam fraksi ataupun 

sebagai hak karena keduanya memiliki makna yang berbeda. 

Kedua, Dikaitkan dengan Teori Kedaulatan Rakyat dimana para pimpinan(eksekutif) 

maupun legeslatif bertindak sesuai dengan kehendak rakyat karena keduanya hanya 

sebagai wakil rakyat, juga bunyi pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “kedaulatan berada 

ditangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-undang Dasar” maka keberadaan 

fraksi dalam prateknya tidak sejalan dengan teori tersebut karena sejatinya partai 

politik hanya sebagai kendaraan politik yang digunakan anggota legeslatif untuk 

masuk kedalam parlemen tidak digunakan seterusnya seperti yang dipraktekkan oleh 

fraksi-fraksi di parlemen dimana dalam menentukan kebijakan publik yang 

seharusnya berpihak kepada publik sendiri namun kenyataannya tidak demikian, 

banyak kebijakan yang mengatas namakan publik hanya menguntungkan sebagian  

kecil atau kelompok tertentu saja, hal tersebut dikarenakan putusnya komunikasi 

politik antara legislator dengan kontituennya sebaliknya koordinasi maupun 

komando politik dari elit politik (pimpinan partai politik) melaui fraksi harus 

dijalankan.  

Ketiga, fraksi dalam memberikan arahan kepada anggotanya sangat tergantung pada 

arahan atau instruksi yang diberikan oleh partai politik, yaitu melalui elit politik 

pengurusnya. Ini sebagai konsekuensi dari keberadaan fraksi sebagai kepanjangan 

tangan politik dari partai politik. Arahan yang terjadi bagi fraksi lebih berkembang 

melalui pengurus di dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik dan jarang 



 
 

langsung dari DPP. DPP hanya intervensi langsung,kalau terjadi isu yang dinilai 

kritis secara nasional. Salah satu muatan, rangkaian interaksi politik itu kemungkinan 

jatuhnya sanksi recall bagi yang melanggar ketentuan yang digariskan. 

Saran 

Dengan melihat kecenderungan yang berkembang terkait masalah peranan fraksi 

terhadap anggota DPRD dalam menggunakan hak mengajukan pertanyaan dan 

menyampaikan usul dan pendapat, maka dapat direkomendasikan:  

Pertama, Agar tidak terjadi pertentangan mengenai keharusan untuk berhimpun 

dalam fraksi maka seharusnya dilakukan harmonisasi perundang-undangan yang 

mengatur hal tersebut juga harus disebutuhkan secara jelas dan tegas apakah 

berhimpun dalam sebuah fraksi merupakan sebuah kewajiban ataukah hak. 

Kedua, Agar fungsi dari pada lembaga legislative lebih optimal dan objektif maka 

seharusnya fraksi tidak perlu dibentuk lagi didalam parlemen, karena sejak legislator 

terpilih dan kemudian dilantik maka ia telah menjadi wakil rakyat bukan lagi wakil 

partai, maka seharusnya dibangun jembatan aspirasi antara konstituen dengan 

legslatornya.  

Ketiga, komposisi keanggotaan fraksi yang semaksimal mungkin harus mendukung 

perkuatan peranan politik perwakilan rakyat dari DPRD. Untuk itu, ketentuan atas 

jumlah minimal anggota fraksi yang equal dengan jumlah komisi di DPRD harus 

dipikirkan ulang. Hal ini mengingat komisi dengan bidang permasalahan yang 

ditanganinya, ternyata mempunyai sub bidang masalah yang cukup banyak, 

kompleks, dan bahkan mempunyai karakteristik tersendiri pada unsur-unsurnya 

sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. 



 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Andrew Heywood, Political Theory: An Introduction, Second Edition, Palgrave 
New York, 1999. 

Alan Rosenthal, Legislative Life: People, Process, and Performance in the 
States, Harper & Row. Publisher, New York, 1981 

Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, peta kekuatan politik dan 
pembangunan, Penerbit CV Rajawali, Jakarta, 2011 

Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia, Penerbit CV Rajawali, Jakarta, 1985 
B.B. Chawdhry, Modern Political Theory, Shree Mahavir Book Depot (Publisher),  

Nai Sarak-Delhi, 2004. 
Lili Romli, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007. 
Mahfud. MD, Pergaulan Politik dan Hukum di Indonesia. Gama Media. Yogyakarta, 

1999 
Mohtar Mas’oed – Colin MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik . Gadjah Mada    

University Press. Yogyakarta, 2008 
R. William Liddle (Editor), Crafting Indonesian Democracy, Mizan Media Utama,  

Bandung 2001 -- 
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakaraa : Penerbit Universitas 

Indonesia., 1986 
 
 


