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Pasca peristiwa pemboikotan Badan Anggaran DPR (Banggar DPR) terhadap 
pembahasan RAPBN 2012 di Komisi XI bersama pemerintah September lalu, masyarakat 
kembali dibuat tercengang dengan tontonan luar biasa tingkah polah oknum anggota DPR 
menghakimi pimpinan KPK.  Pangkal persoalan pemanggilan anggota Banggar DPR oleh KPK 
menjadikan DPR murka, dendam karena merasa dirinya dilangkahi oleh lembaga superbody, 
mengutip penyebutan KPK oleh Fachri Hamzah wakil ketua Komisi III DPR, dan karenanya KPK 
harus dibubarkan.  Alangkah lucu melihat argumen-argumen disampaikan wakil rakyat ini.  
Bukannya mereka serius memperbaiki kapasitas, membuka diri terhadap kritik, malah sibuk 
mengeluarkan argumen konyol yang sangat kontra-produktif terhadap perbaikan kinerja mereka 
melawan korupsi.  Pertanyaannya sekarang, apakah memang anggota dewan ini memang pro-
perubahan  atau malah sungkan berubah?  Di saat ada satu lembaga pemberantas korupsi yang 
“galak”, kenapa mereka justru berbalik menyerang lembaga yang dibutuhkan negara ini? Apakah 
mereka sadar bahwa mereka adalah wakil rakyat, membawa aspirasi pemilih bukan bukan sibuk 
melukai hatinya?
Rumah Aspirasi Buat Rakyat

Tontonan misleading wakil rakyat ramai-ramai menyudutkan pimpinan KPK misalnya, 
akan sangat mempengaruhi pikiran rakyat kebanyakan menjauhi politik dari keseharian mereka.  
Media massapun sangat tahu sudut-sudut mana yang dapat diolah agar terjadi pembentukkan 
opini publik “membunuh” karakter figur, dalam hal ini anggota DPR fraksi ataupun partai tertentu 
misalnya.   Sayangnya, anggota dewanpun hanyut dalam permainan kekuasaan, tidak sadar 
bahwa kerja mereka adalah mengecek dan mem-balance kekuasaan presiden bukan 
merendahkan, seolah-olah merekalah lembaga superbody sesungguhnya

Maraknya wacana akan pembentukan rumah aspirasi di tiap daerah pemilihan, terutama 
menguat atas desakan Ketua DPR Marzuki Alie, patut diapresiasi sebagai bentuk buying back 
hati konstituen yang kadung luka, hilang kepercayaan pada wakil di DPR.  Rumah aspirasi 
diniatkan untuk menampung keinginan konstituen agar langsung ditangkap oleh wakil rakyat 
yang ada di rumah-rumah tersebut.  Harapannya, rumah aspirasi mampu mengakomodasi 
suara-suara rakyat tidak tertampung di 
Singgasana Senayan.  Namun demikian, keinginan ini juga mendatangkan kecurigaan akan 
seberapa besar manfaat bagi rakyat karena wacana diluncurkan tanpa penjelasan. 
Rakyat Butuh Informasi Bukan Sekedar Janji

Selama ini rakyat memilih wakil rakyat bagai memilih kucing dalam karung.  Mereka tidak 
tahu pasti seperti apa “jenis” wakil mereka sampai nanti menduduki kursi empuk DPR.  Banyak 
janji wakil rakyat lenyap di tengah jalan karena memang tidak ada kontrak politik antara 
konstituen dan wakilnya sebelum pemilu.  Sampai saat inipun, rakyat tidak akan pernah tahu 
bagaimana seorang mantan pelawak memperjuangkan nasib rakyat di komisinya. Layaknya 
menikmati cek kosong, tanpa kontrol, anggota dewan terpilihpun seenaknya berbuat tanpa 
mempedulikan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab.  

Wacana rumah aspirasi merupakan bentuk lain “keluguan” anggota DPR karena tidak 



dapat mengoptimalkan kinerja mereka. Sudah selayaknya anggota dewan menyerap aspirasi 
rakyat di daerah pemilihan, terutama masa reses, tanpa perlu diwadahi dalam bentuk rumah 
ataupun lainnya yang menyedot anggaran negara.  Sejak demokrasi berpihak pada rakyat, 
informasi akurat tentang tindak-tanduk anggota dewan lebih penting daripada sekedar 
mendirikan rumah aspirasi atau melihat pemberitaan miring tentang tokoh-tokoh politik di televisi 
ataupun surat kabar. Mendewasakan rakyat dalam berpolitik tak kalah penting daripada 
menggaji orang-orang belum jelas, menduduki kantor-kantor cabang DPR bernama rumah 
aspirasi di daerah.  Sistem politik kita sekarang sangat membutuhkan rakyat pintar untuk 
berpartisipasi politik mengawasi kinerja pemerintahan, eksekutif dan legislatif.    

Informasi mengenai janji, rencana dan realisasi program, fraksi, komisi, dan jumlah 
kebijakan yang diusulkan atau diformulasikan, sampai dengan terbitnya peraturan perundangan 
yang dikawal oleh individu wakil rakyat, terlebih informasi data dan prestasi calon anggota 
legislatif (caleg) sebelum maju ke pemilu, amat diperlukan oleh konstituen.  Rumah aspirasi 
bukan jawaban apalagi kalau rumah tersebut hanyalah sekedar memperpanjang rantai birokrasi 
pengaduan masyarakat ke ranah DPR.  Dengan demikian, penggunaan nama rumah aspirasi 
mungkin perlu dipertimbangkan menjadi rumah informasi karena tujuan utamanya jelas bukan 
sekedar menyerap aspirasi namun memberi informasi bagi kepentingan pembelajaran politik di 
negeri ini. 


