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Abstrak 

Demokratisasi di Indonesia tengah mengalami defisit karena telah menjadi instrumen para 

oligarki untuk mengukuhkan kekuasaan dan mengakumulasi kapital (Hadiz dan Robison 2004; 

Winters 2014). Hal ini terjadi karena kontestasi elektoral hanya sebtas instrumen untuk 

mengukuhkan persenyawaan antara kepentingan penguasa politik dan penguasa ekonomi. 

Terputusnya tali mandat dan mandegnya penyaluran aspirasi dan kepentingan kelompok 

warga terorganisir dipandang berkontribusi pada defisit demokrasi (Törnquist dan Stokke 2009). 

Akan tetapi, studi kasus dari tiga daerah memberi ilustrasi bahwa pola hubungan representasi 

politik yang genuine dapat terbentuk dan berbeda dari pola hubungan klientelistik maupun 

relasi yang dianggap imaginer. Perubahan struktur politik (opportunity structures) membuka 

ruang partisipasi dan interaksi warga yang memungkinkan terjadinya dialog gagasan secara 

programatik sehingga dapat menjadi embrio perubahan transformatif (transformative 

democracy). 
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I. Representasi Politik dan Competitive Oligarchy 

Demokratisasi di Indonesia oleh beberapa pihak dianggap mengalami defisit. Pengamatan 

berbagai ilmuwan politik menyimpulkan, salah satunya, bahwa demokratisasi telah digunakan 

dan dimanipulasi oleh kepentingan oligarki (Hadiz dan Robison 2004; Winters 2014) dengan 

menguasai lembaga publik melalui wahana demokrasi elektoral (Fukuoka dan Djani 2016; 

Robison dan Hadiz 2004). Akibatnya kontestasi elektoral merupakan persenyawaan antara 

kepentingan penguasa politik dan penguasa ekonomi di mana negara menjadi instrumen 

untuk mengukuhkan kekuasaan dan mengakumulasi kapital. Sungguh ironis karena 

‘demokratisasi’ menjadi wahana bagi oligarki untuk mengakumulasi kekuasaan dan kapital.  

Namun demikian, ‘oligarchical democracy’ tidaklah statis dan telah final. Demokrasi electoral 

membatasi otoritas elit berkuasa karena kontestasi pemilu mengharuskan para elit bersaing 

diantara mereka. Demokratisasi elektoral membuka ruang-ruang politik di mana beragam 

kelompok kepentingan termasuk kelompok warga terorganisir dapat memperjuangkan 

agenda perubahan sosial dan politik (Djani dan Törnquist 2016). Perubahan struktur dan 

konfigurasi ekonomi membuat oligarki tidak bisa lagi hanya bertumpu pada kekuatan finansial 

dan kemampuan koersif semata tetapi juga menggunakan pendekatan/isu populis untuk 

dapat memenangi kontestasi pemilu (Manor 2009). Perubahan struktur politik (opportunity 

structures) membuka ruang partisipasi dan interaksi warga yang memungkinkan terjadinya 

dialog gagasan sehingga dapat mendukung perubahan atau transformasi (transformative 

democracy).1 

Problem keterputusan tali mandat dan mandegnya penyaluran aspirasi dan kepentingan 

kelompok warga terorganisir2 dipandang berkontribusi pada defisit demokrasi (Törnquist dan 

Stokke 2009). Tulisan ini merupakan kompilasi komparasi tiga studi kasus yang telah dibahas 

pda bagian sebelumnya sebagai upaya untuk memberikan argumentasi atas upaya perbaikan 

representasi politik. Tulisan ini menganalisis hubungan timbal balik antara kelompok warga 

                                                           
1 Lihat Kristian dan Stokke Olle Törnquist ‘Transformative Democratic Politics’.  
2 Pada tulisan ini istilah kelompok warga terorganisir digunakan dengan maksud mengilustrasikan konstituen. 

Kedua diksi ini digunakan secara bergantian. 
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terorganisir dan duta politik (representative) pada tiga studi kasus dan menemukan pola 

hubungan representasi politik yang berbeda dari pola hubungan klientelistik maupun ralasi 

yang dianggap imaginer. Ilustrasi dari ketiga studi kasus menegaskan bahwa representasi 

politik merupakan relasi timbal-balik yang setara berdasarkan aspirasi dan kepentingan 

kelompok pada konstituen.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Perkembangan teori representasi saat ini memandang bahwa representasi tidak hanya terbatas pada representasi politik dalam 

lingkup pemilu. Perkembangan tatanan internasional, regional dan domestik saat ini membentuk representasi "tematik", sektoral  

atau non-formal (politik) di mana kepentingan dan aspirasi anggota dari suatu organisasi inernasional, organisasi non pemerintah, 

asosiasi maupun kelompok marginal dapat diperjuangkan oleh perorangan atau organisasi diluar tatanan politik yang terbentuk 

dari mekanisme elektoral (lihat Nuri Soeseno 2013). Tulisan ini membatasi lingkup pembahasan hanya pada representasi politik 

yang terbentuk secara formal dalam proses elektoral. 
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II. Defisit Demokrasi  

Perubahan politik pasca rezim otoritarian ternyata belum mengubah konfigurasi hubungan 

negara dan kapital yang bertumpu pada model “kapitalis konco” dan hubungan negara dan 

masyarakat di mana relasi klientelistik menjadi fondasinya.4 Reforma sistem politik baru 

sebatas pada kompetisi antar klan/kelompok politik sehingga electoral democracy menjelma 

menjadi competitive oligarchs (Fukuoka dan Djani 2016; Winters 2014) di mana antar klan –

dengan dukungan kelompok yang menjadi kliennya- akan bersaing memperebutkan jabatan 

politik.  

Disisi lain pelibatan warga pasca reformasi bertumpu pada pendekatan governance dan rule 

of law dengan penekanan pada produksi peraturan dan pembenahan kelembagaan. Pelibatan 

warga dalam kerangka ini menjadi mekanistik, seperti membuat legal drafting, menganalisis 

anggaran, promosi kebijakan atau program tetapi luput mentautkan dalam kerangka 

demokratisasi: membangun representasi politik secara kolektif. Perubahan-perubahan 

kelembagaan (institutionalism) tanpa mengubah aspek-aspek seperti ketimpangan 

penguasaan sumberdaya/aset, relasi sosial-politik klientelistik, pembentukan aliansi-aliansi 

kekuasaan berbasis patronase, justeru melanggengkan bersemayamnya klan politiko-bisnis 

baik ditingkat nasional dan lokal. Pendekatan governance reform tidak mempertanyakan dan 

membongkar konfigurasi relasi negara-kapital dan relasi negara-masyarakat yang 

memunculkan defisit demokrasi.  

Untuk meminimalkan defisit demokrasi beberapa kalangan menganjurkan agar inisiatif 

reforma politik (political reform) dititikberatkan pada penguatan kelembagaan representasi 

politik (Törnquist, Warrow dkk 2009). Salah satu upaya untuk memperkuat representasi adalah 

dengan membangun aliansi bersama (broader alliance) antara kelompok masyarakat sipil, 

organisasi sektoral dan partai politik guna memperbaiki kerenggangan representasi politik 

                                                           
4Richard Robison tiga dekade lalu meneliti hubungan antara penyelenggara negara dan kelompok bisnis dan 

menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan bekerja lewat hubungan erat dengan pemerintah dan 

memanfaatkannya untuk kepentingan bisnis seperti memperoleh konsesi melakukan monopoli, lisensi 

impor/ekspor komoditas tertentu dan menikmati hak-hak istimewa yang diberikan pemerintah (Robison 1986). 
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(Djani dkk 2016). Interaksi antara kelompok masyarakat sipil dengan kelompok politik 

dibeberapa negara ditengarai sebagai salah satu kunci perbaikan representasi politik 

(Webber, Stokke dan Törnquist 2009). 5 Organisasi masyarakat sipil seperti Organisasi non-

Pemerintah (Ornop) atau Serikat Buruh memang dipandang sebagai lembaga yang memiliki 

komitmen terhadap demokrasi, tetapi interaksi dan intervensi mereka dalam proses politik, 

baik di lembaga legislatif maupun pemerintah, masih terbatas pengaruhnya. Hal ini 

disebabkan, terutama di negara-negara demokrasi baru atau pasca otoritarian, politik 

elektoral dan politik pemerintahan umumnya dikuasai oleh kaum elit yang memiliki 

sumberdaya (Beckman 2009). 

Defisit demokrasi merupakan kondisi yang terbentuk dari residu pola relasi klientelistik, eksploitatif dan 

koruptif. Para ilmuwan politik menyodorkan penjelasan atas defisit demokrasi; stagnasi demokratisasi 

akibat dari masih bercokolnya para oligarki dan elit pemburu rente karena berhasil mereposisi kekuatan 

sosial politik dan aset ekonomi dengan menduduki jabatan-jabatan publik (Winters 2014). Penjelasan ini 

hanya mengulas kekuatan aktor dominan kelembagaan publik tetapi luput menjabarkan pilar lain yang 

mengakibatkan defisit demokrasi terjadi yakni relasi dan interaksi antara representatif politik dan 

konstituen.  

Tulisan ini berpandangan defisit demokrasi terjadi akibat dari lemahnya kontrol publik atas institusi dan 

kebijakan publik yang dikuasai oleh para oligarki karena terputusnya atau merenggangnya tali mandat 

representasi politik. Temuan dari tiga studi kasus, yang akan dibahas pada bagian selanjutnya, melanjutkan 

kerja beberapa sarjana politik seperti Olle Törnquist, Neil Webster dan Kristian Stokke (2009) yang 

berargumen bahwa defisit demokrasi di belahan dunia bagian selatan terjadi akibat depolitisasi pada 

ranah, lembaga dan isu publik, dan terkooptasinya kelompok warga dalam model ralasi dan interaksi 

                                                           
5 Tak dapat dipungkiri bahwa pendalaman demokrasi (deepening democracy) sebagai hasil dari pergulatan dan 

aktivitas civil society, tetapi hal ini belum tentu berkaitan langsung pada penguatan representasi politik. Walau 

karakter dan tata kelola kelompok masyarakat sipil bersendikan prinsip demokrasi, tetapi menurut Bjorn Beckman 

(2009), organisasi masyarakat sipil bukanlah representasi dari kehendak publik (popular will).  
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klientelistik.6 Kondisi ini bermuara pada merenggangnya relasi dan interaksi antara wakil politik7 dan 

konstituen sehinga aspirasi dan kepentingan konstituen tidak terwakili dan representatif memanfaatkan 

situasi ini dengan memanipulasi kebijakan publik sesuai dengan kepentingan mereka (Törnquist 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6Penjelasan defisit demokrasi menurut  Olle Törnquist (2009: 3-4) bukanlah dikarenakan kelemahan dalam desain kelembagaan 

publik atau kurang tepatnya tahapan reforma (sequencing) governance melainkan pada depolitisasi demokrasi sehingga 

menumpulkan kontrol publik (kelompok warga) terhadap proses dan kelembagaan politik. 

7 Tulisan ini memakai istilah wakil politik atau representatif politik dan bukan wakil rakyat untuk lebih memberikan 

framing konseptual atas relasi yang terbangun antara konstituen dan politikus yang mewakilinya.   
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III. Representasi Politik: Relasi Imaginer? 

Klaim utama dari teori demokrasi adalah demokratisasi secara alami membuat kepentingan 

dan aspirasi warga yang diwakili diintegrasikan ke dalam kebijakan publik. Kompilasi atas 

konsep representasi yang dilakukan oleh Nuri Suseno (2013) merangkum perkembangan 

konsepsi representasi sejak masa Thomas Hoobes hingga Hana Pitkin, yang justeru 

memperlihatkan beragamnya pandangan dan terkadang bertolak belakang dalam 

menjelaskan relasi antara demokrasi dan representasi. Hal ini dikarenakan fondasi filosofis 

dari kedua konsepsi tersebut cenderung bertolak belakang serta sejarah kemunculan kedua 

konsep tersebut berbeda (Suseno 2013).   

Representasi politik secara sederhana diilustrasikan oleh Hana Pitkin, ilmuwan politik pelopor 

studi tentang relasi antara konstituen dan politikus kontemporer, sebagai "acting in the best 

interest of the public" (Pitkin 1967). Pitkin pula yang mengangkat ambiguitas relasi antara 

konstituen dan wakil politik akibat dari apa yang ia bahasakan sebagai 'menghadirkan yang 

tidak hadir’ (presence but absence) dalam pengambilan keputusan politik. Sejalan dengan 

pandangan ini, studi yang dilakukan oleh Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia 

(2013) melihat representasi politik, relasi antara pejabat publik terpilih dengan konstituen, 

kerap dijumpai dalam ikatan yang samar-samar, ambigu dan tidak jarang kontradiktif 

(Puskapol 2013). Hal ini dikarenakan wakil politik mewakili atau mengatasnamakan 

sekelompok orang (konstituen) yang tidak hadir dalam membahas aspirasi mereka di arena 

publik (Castiglione dan Warren 2006, Pollak dkk 2009 dikutip dalam Suseno 2013: 96-7).   

Berbeda dengan pandangan diatas, tulisan ini berargumen bahwa representasi politik 

terbentuk dari relasi dan interaksi antara konstituen dan politikus secara timbal balik dalam 

kurun waktu tertentu karenanya membentuk ikatan yang tidak hanya bertumpu pada relasi 

formalistik. Kristian Stokke dan Elin Selboe (2009) mengkritik pemahaman Pitkin terhadap 

representasi yang cenderung statis dan bertumpu pada konstituen (society-centric) di mana 

identitas dan kepentingan yang direpresentasikan oleh wakil politik dianggap terbentuk secara 

obyektif berdasarkan persepsi konstituen. Lebih lanjut mereka berargumen bahwa 

representasi politik adalah produk sekaligus produsen atas diskursus antara identitas dan 
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kepentingan yang terbentuk secara dinamis dari interaksi antara konstituen dan politikus. 

Karena itu representasi seharusnya dipahami sebagai proses konstruksi relasi antara 

konstituen dan wakil politik dalam wilayah pemilihan (konstituensi) di mana legitimasi yang 

terbentuk didasari pada identitas dan kepentingan (Stokke dan Selboe 2009).  

Merenggangnya representasi politik, di mana hubungan timbal balik antara politikus terpilih (elected official) 

dan konstituten bersifat satu arah, tidak seimbang dan berlangsung terbatas hanya saat pemilu 

berlangsung (Törnquist, Webster dan Stokke 2009) dan/atau relasi berlandaskan hubungan transaksional 

koruptif dan manipulatif.8 Tulisan ini memberi perhatian pada penelaahan relasi dan interaksi antar pemilih 

dan politikus dalam relasi demokratis yang berbeda dari pemaparan beberapa akademisi seperti Hana 

Pitkin (1967), Castiglione dan Warren (2006), Pollak dkk (2009) (dikutip dalam Nuri Suseno 2013), 

dan Puskapol UI (2014) yang berpandangan bahwa representasi politik merupakan ’relasi imaginer’ karena 

wakil rakyat menikmati otonomi dari konstituennya. Ilustrasi dari tiga studi kasus menunjukkan relasi antara 

pemilih dan politikus bersifat timbal balik dalam rentang waktu panjang dan wakil politik dikontrol 

warga/konstituen melalui mekanisme representasi. Menguatnya kontrol konstituen terhadap wakil politik 

berkontribusi pada penguatan kelembagaan publik sehingga dapat mengurangi defisit demokrasi. Segmen 

selanjutnya membahas relasi konstituen dan politikus yang kompleks dan paradox.  

a. Ambiguitas dan Kompleksitas Relasi Konstituen dan Politikus 

Beberapa ilmuwan politik mencoba menjelaskan mengapa pemilu demokratis secara alamiah 

menghadirkan wakil politik yang merepresentasikan kepentingan konstituen (Manin, 

Przeworski, Stokke 1999: 3-4). Pertama, politikus terpilih mempunyai semangat untuk 

mengabdi untuk kemashalatan publik. Kedua, pemilih menggunakan hak pilih mereka guna 

memastikan politikus terpilih mampu mengemban kepentingan pemilih sewaktu menjabat. 

Ketiga, pemilih memberikan sinyal kepada para kandidat (sebelum pemilihan) dan pada 

politikus terpilih bahwa mereka tidak akan dipilih (kembali) jika menghianati kepercayaan 

konstituen.  

                                                           
8 Transaksi koruptif ini berlangsung saat pemilu dalam model relasi jual-beli suara (vote-buying) atau diluar masa 

pemilu melalui relasi clientelism atau patronase (Kitschelt dan Wilkinson 2007; Medina dan Stokes 2007). 
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Pandangan optimis dari Manin dkk bertolak belakang dari pandangan Hana Pitkin (1967) dan 

Neera Chandoke (2009), dalam melihat hubungan wakil politik dan konstituen. Beberapa studi 

representasi politik menunjukkan ambiguitas. Pertama, kenyataannya, tindakan atau 

keputusan sang representatif mempunyai otonomi terhadap konstituennya karena 

karakteristik konstituensi yang majemuk dimana kerap terjadi perbedaan bahkan konflik 

pandangan, kepentingan dan kebutuhan dari kelompok-kelompok dalam konstituensi 

tersebut. Karenanya representatif dapat memilih, dengan menggunakan diskresi, untuk 

mewakili kepentingan kelompok tertentu saja dari konstituennya. Kedua, kecenderungan 

politikus setelah terpilih memiliki kekuasaan terutama otoritas untuk mengalokasikan 

sumberdaya sehingga posisinya relatif lebih kuat dibandingkan pemilih. Tidaklah 

mengherankan jika ikatan atau tali mandat antara pemilih dan representatif mengendur 

bahkan bermetamorfosis menjadi hubungan klientelistik (Hicken 2011; Kitschelt dan Wilkinson 

2007; Medina dan Stokes 2007).  

Hubungan representasi politik yang bersifat klientelistik ini dijabarkan James Scott (1969) 

berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Asia Tenggara. Menurut Scott, terdapat beberapa 

tipologi relasi dan interaksi pemilih dengan politikus yang terbentuk oleh struktur ekonomi, 

politik dan konteks sosial. Tipe pertama adalah pemilih tradisional/simbolik di mana pilihan 

didasarkan simbol atau hubungan yang terbangun berlandas pada ikatan tradisional seperti 

kekeluargaan, kekerabatan atau kesamaan etnik. Tipe kedua adalah pemilih yang menentukan 

pilihan karena mempunyai ketergantungan, umumnya secara ekonomi, dengan politikus atau 

perantara politik. Tipe ketiga adalah pemilih oportunis yang memberikan dukungan politik 

atau suara didasari oleh transaksi material. Ketiga tipe model pemilih diatas memilki relasi dan 

derajat interaksi yang berbeda dengan wakil politiknya.   

Kajian kontemporer yang dilakukan oleh Susan Stokes (2007) mengungkap beberapa model 

relasi dalam pemilu. Model pertama adalah programmatic mobilization di mana hubungan 

antar pemilih dan politikus relatif setara dan dukungan politik didasarkan pada program 

(berupa kebijakan, pelayanan publik atau public goods) yang ditawarkan oleh kandidat. Model 

kedua adalah relasi transaksional material di mana politikus menawarkan uang, barang atau 
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jasa layanan kepada pemilih dan dipertukarkan dengan dukungan suara.9 Model ketiga adalah 

patronase di mana hubungan antara politikus dengan pemilih didasari pada pemberian 

bantuan atau program menggunakan dana publik.10 Deskripsi Stokes terbatas pada adanya 

transaksi material (baik barang, jasa atau kebijakan) dan lebih memberikan penekanan pada 

tipe relasi. Sedangkan Scott menjelaskan konteks atau situasi yang membentuk proses 

interaksi.  

Para teoritisi transaksi pemilu bersepakat bahwa relasi antar pemilih dan kandidat akan terjadi 

bila kedua belah pihak bersepakat akan prasyarat transaksi baik berupa kebijakan, program, 

barang maupun jasa (Kitschelt dan Wilkinson, 2007: 2) seperti ilustrasi oleh Scott (1969) atau 

Stokes (2007). Yang membedakan antar jenis relasi adalah kualitas hubungan personal atau 

posisi hirarkis dan asimetris antara wakil politik dibandingkan dengan konstituen (Hicken, 

2011; Kitschelt dan Wilkinson, 2007: 3-4, Magaloni, 2006).  

Walau demikian, pasang surut dukungan atau interaksi antar pemilih dan representatif politik 

dapat terjadi. Melonggarnya tali mandat terjadi karena, pertama ketiadaan kontrak yang 

mengikat kedua belah pihak. Kedua, monitoring atas 'kepatuhan' kedua pihak kurang efektif. 

Bagian selanjutnya menjelaskan mengapa ketiadaan kontrak dan kurang efektinya monitoring 

berdampak pada melonggarnya ikatan representasi.  

b. Akad Minus Kontrak dan Monitoring 

Interaksi antara konstituen dan representatif politik umumnya terjalin tanpa kontrak dengan 

kekuatan hukum.11 Wakil politik atau kandidat memiliki keterbatasan dalam memastikan 

                                                           
9Transaksi koruptif ini lazim disebut sebagai vote-buying dan berlangsung pada masa mendekati 

pemungutan suara. Relasi yang terjadi biasanya didasari pertimbangan jangka pendek dan yang 

dipertukarkan adalah private goods berupa keuntungan finansial dengan nominal tertentu (footnote). 

10Berbeda dengan vote-buying, patronase berlangsung dalam waktu yang relatif panjang.Saat patron 

menduduki jabatan publik, ia mengalokasikan dana publik yang dikemas dalam program terarh berupa 

club goods. 

11 Pada beberapa kasus inisiatif, baik dari pihak konstituen maupun wakil politik, untuk mengikat relasi 

dalam kontrak legal telah dilakukan. Walau demikian, dinamika relasi dan interaksi politik membuat 

kontrak tetap memiliki keterbatasan. 
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kepatuhan dukungan konstituen sebagai imbal balik tawaran program maupun kebijakan 

menjadikan kandidat dalam posisi tanpa kepastian. Meskipun kandidat berupaya untuk 

mengiming-imingi pemilih dengan memberikan program terarah (patronase atau club goods), 

hingga transaksi material (vote-buying) tetapi ini tidak menjamin dukungan suara dari pemilih. 

Transaksi material seperti ini umumnya tidak diikat dengan kontrak karena kategorinya illegal 

sehingga justeru akan melemahkan posisi politikus dihadapan hukum jika diikat kedalam 

kontrak (Lehoucq 2007; Schafer dan Schedler 2007:17). Tanpa ikatan kontrak yang mengikat 

membuat wakil politik/kandidat kesulitan melakukan “penegakan hukum” pada pemilih yang 

tidak menghormati komitmen. Ditambah lagi mekanisme pemberian suara dilakukan secara 

rahasia, maka sulit untuk mengontrol pilihan dari pemilih (Djani dan Vermonte, 2013; Schaffer 

dan Schedler, 2007:19-20).  

Dari kacamata pemilih pemberian materi ataupun finansial mengandung arti simbolik 

sekaligus kontradiktif (Schafer dan Schedler 2007: 26-27)  Pertama, kesempatan “mengambil 

kembali” (reparation) dana/anggaran yang dikorupsi oleh politikus (Banegas 1998: 78-79), atau 

untuk mendapatkan sesuatu dari pejabat (Kerkvliet 1991: 231). Kedua, pemilih terpaksa 

menerima pemberian tersebut karena diberikan oleh kerabat, tokoh masyarakat berpengaruh 

atau pemberian dilakukan dengan tekanan. Ketiga, pemberian menjadi simbol 

“kedermawanan”12 atau simbol "kekuatan” finansial dan jaringan seorang kandidat.13 

Selain nir-kontrak, relasi ini memiliki kelemahan monitoring sebagai upaya untuk mengontrol 

atau mempererat interaksi (Lehoucq 2007, Muno 2010). Jika wakil politik memiliki kelemahan 

dalam memastikan dukungan suara, begitu juga konstituen memiliki keterbatasan untuk 

memantau aktivitas wakil politik serta menimbang kinerjanya. Kerumitan membangun sistem 

pemantauan disebabkan dua hal; pertama, politikus atau wakil politik yang buruk (bad types 

politician) bersedia menawarkan kebijakan yang kontras berbeda dengan politikus baik (good 

types politician) untuk membingungkan publik/pemilih. Kedua, sebaliknya, jika konstituen 

                                                           
12 Pemilih/penerima mengukur derajat kebaikan hati, kesantunan, atau perhatian dari kandidat. 

13 Jumlah (nominal) pemberian tersebut menunjukkan sejauh mana kekuatan (terutama finansial) dari seorang 

kandidat atau sinyal bahwa kandidat tersebut didukung oleh kelompok yang bonafid. 
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secara aktif dan berkala melakukan monitoring maka politikus buruk akan berusaha 

menduplikasi atau menyerupai politikus baik (Fearon 1999: 78-80). Akibat dari keterbatasan 

memonitor kinerja representatif politik menjadikan pemilu lebih merupakan momen untuk 

memilih kandidat dibandingkan sebagai momen untuk menuntut akuntabilitas wakil politik 

(Medina dan Stokes 2007: 75).  

Lemahnya kontrol konstituen terhadap wakil politik membuat wakil rakyat memiliki otonomi 

dalam mengambil keputusan (Chandoke 2009; Downs 1957; Saccheti ). Karenanya menurut 

Joseph Schumpeter, setelah pemilu sebaiknya pemilih menarik diri dan tidak mendikte para 

representatif (dalam mengambil keputusan) dan pemilih seharusnya sadar bahwa kerja 

pemerintah adalah otoritas pejabat terpilih bukanlah pemilih (Schumpeter 1942). Pendapat 

Schumpeter diperkuat oleh argumen Lippman (1956) mendeskripsikan relasi antara pemilih 

dan politikus sebatas memberikan suara untuk mengisi institusi publik dan tidak secara 

langsung mempengaruhi bahkan mengontrol (kebijakan) pemerintah. 

Berbeda dengan pandangan yang mengulas kompleksitas dan paradox relasi konstituen dan 

wakil politik sehingga menyangsikan adanya representasi politik demokratik, tulisan ini 

berargumen defisit demokrasi dapat diatasi jika kaitan antara representatif dan konstituen 

diperkuat. Kristian Stokke dan Elin Selboe (2009), mengutip pendapat Bourdieu, mengatakan 

relasi antara representatif dan konstituen berlangusng secara timbal balik dan secara simbolis 

membentuk representasi politik. Representasi politik demokratik merupakan produk dari 

pasang surut interaksi (struggles) dan melembaga menjadi relasi politik setara (Bourdieu 1991: 

182 dikutip dalam Stokke dan Selboe 2009).  

Sejauh ini, pemodelan representasi politik cenderung melihat dari satu sisi yakni politikus atau 

pemilih saja. Konsep representasi pada tulisan ini menyoroti kompleksitas relasi antara 

pemilih-politikus dan memahami bagaimana relasi ini terbangun berdasarkan interaksi pada 

kurun waktu tertentu, berulang dan termanifestasi dalam siklus pemilu. Pemaparan studi 

kasus pada tiga daerah pada bagian berikut menunjukkan bahwa representasi politik yang 

kuat bukanlah imaginasi belaka. 
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IV. Representasi Politik: Realita dari Studi Kasus di Tiga Daerah 

Pembahasan literatur representasi politik kerap menilai relasi yang terbangun adalah 

'imaginer' karena mewakili sekelompok orang dalam suatu proses politik tanpa kehadiran 

orang atau kelompok yang diwakili tersebut. Selain itu para representatif dianggap memiliki 

derajat otonomi atau keluluasaan dalam pengambilan keputusan karena faktor rentang 

geografis maupun lemahnya mekanisme kontrol dari konstituen (Chandokee 2009; Pitkin 

1967). Pandangan ini luput menggali tiga hal yakni, pertama, konteks di mana relasi tersebut 

terbangun. Kedua, interaksi antara wakil politik dan konstituen terbentang dalam kurun waktu 

lama tidak sebatas masa kampanye pemilu. Terakhir, pandangan tersebut abai dalam 

menakar kekuatan organisasi/kelompok konstituen yang memastikan ikatan tali mandat 

terjalin.  

Narasi tiga studi kasus mengulas kompleksitas dan pasang surut dari relasi dan interaksi 

antara konstituen dan wakil politik. Artikel ini mempersandingkan tiga studi kasus tersebut 

guna membandingkan dinamika relasi dan interaksi antara konstituen, khususnya kelompok 

warga terorganisir, dengan wakil politik. Persandingan ini berupaya menjelaskan faktor dan 

konteks yang membentuk dan mempengaruhi dinamika interaksi dan temali representasi 

politik tersebut. 

Elaborasi atas tiga studi kasus yang dipaparkan pada tiga artikel pada volume jurnal ini 

menggambarkan relasi, interaksi dan perilaku representatif politik dengan konstituen 

beragam dan terbentuk berdasarkan konteks masing-masing daerah. Perbandingan dari tiga 

daerah studi kasus tergambar pada tabel berikut:14 

 

 

 

                                                           
14 penjabaran secara mendalam untuk tiga daerah tersebut dituliskan pada tulisan lain yang menyertai tulisan ini. 
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 Soppeng-Wajo 

(Sulsel) 

Kukar-Kubar 

(Kaltim) 

Bekasi 

 Selle KS Dalle Baharrudin Demmu Nurdin Nyumarno 

Status 

keanggotaan 

Wakil Politik 

dengan 

konstituen 

Tidak ada lembaga 

yang dibentuk 

sehingga wakil politik 

bukan anggota 

organisasi tertentu 

Tidak ada lembaga yang 

dibentuk sehingga wakil 

politik bukan anggota 

organisasi tertentu 

Anggota serikat buruh Anggota serikat buruh 

Tipe Jaringan   Jaringan personal  Jaringan personal  Jaringan serikat 

buruh 

 Jaringan serikat 

buruh dan jaringan 

personal 

Kelembagaan 

konstituen 

 Belum terlembaga/ 

informal 

 Kelompok tani 

dampingan, 

pedagang kecil, 

kerabat dan 

pertemanan 

 Belum terlembaga/ 

Informal 

 Kelompok tani 

dampingan, 

paguyuban warga 

berdasarkan kesukuan 

 Terlembaga 

  Serikat buruh 

 Terlembaga 

 Serikat buruh dan 

kerabat 

Tema Kampanye 

(berkaitan dengan 

kepentingan 

konstituen) 

 Belum 

terkonsolidasi 

secara 

programatik dan 

masih sporadis  

 Positioning 

sebagai problem 

solver 

 Perbaikan 

infrastruktur, bantuan 

kepada kelompok tani 

 Memenuhi kebutuhan 

konstituen melalui 

programbantuan (dana 

aspirasi) dan 

penyaluran proyek 

infrastruktur pemda – 

credit claiming 

 Mendorong perda 

atau kebijakan 

ketenagakerjaan dan 

jaminan social 

 Perbaikan aksesdan 

layanan dasar 

kelompok marginal 

 Mendorong perda 

atau kebijakan 

ketenagakerjaan dan 

jaminan social 

 Perbaikan aksesdan 

layanan dasar 

kelompok marginal 

Relasi Wakil Politik 

dengan 

konstituen pasca 

terpilih 

Kuat - interaksi 

berjalan secara 

intensif 

Kuat - interaksi berjalan 

secara intensif 

Kuat - interaksi berjalan 

secara intensif 

Kuat - interaksi berjalan 

secara intensif 

Relasi Wakil Politik 

dengan partai 

politik 

Ketua Fraksi Ketua Komisi Sekretaris Fraksi dan 

Ketua balegda 

Sekretaris Fraksi dan 

Ketua balegda 

Relasi Wakil Politik 

dengan kel bisnis/ 

kepentingan  

Kurang Sedang --terutama 

dengan kontraktor 

infrastuktur 

“Berseberangan” “Berseberangan” 

Relasi Wakil Politik 

dengan Ornop 

lain 

Sedang Kurang Mulai intensif Mulai intensif 

Perolehan suara 24000 9573 10891 6092 
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Tiap dapil pada studi kasus mengalami perubahan lingkup wilayah.15 Dapil delapan untuk 

wilayah pemilihan DPRD prov Sulawesi Selatan mengalami pengurangan wilayah di mana pada 

pemilu 2009 meliputi tiga kabupaten yakni Bone, Soppeng dan Wajo, sedangkan pada pemilu 

2014 hanya 2 kabupaten yakni Wajo dan Soppeng. Dapil tiga untuk wilayah pemilihan DPRD 

provinsi Kalimantan Timur juga hanya mencakup 2 kabupaten yakni Kutai Kartanegara (Kukar) 

dan Kutai Barat (Kubar). Dapil wilayah pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi juga mengalami 

pergeseran dibanding pemilu 2009 lalu.  

Ketiga daerah yang dijadikan studi kasus memiliki kesamaan karakter sebagai daerah 

pinggiran atau pedesaan. Dengan karakter daerah pedesaan, maka tipologi konstituen secara 

umum bekerja pada sektor agraria. Pada daerah pemilihan yang direpresentasikan oleh 

Bahar, Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, terdapat nelayan petambak serta pekerja 

perkebunan. Pada dapil ini selain penduduk yang telah lama menetap juga terdapat kantong-

kantong pendatang (transmgran) umumnya dari daerah Sulawesi Selatan. Pada dapil ini juga 

terdapat 2 desa di mana terjadi konflik agraria antara penduduk dengan perusahaan 

tambang. Karakteristik konstituen di Dapil delapan Sulawesi Selatan (kabupaten Wajo dan 

Soppeng) yang menjadi konstituen dari Selle, umumnya bekerja sebagai petani dan penggarap 

kebun. Sebagian kecil mencari nafkah sebagai pedagang hasil bumi utamanya ikan air tawar 

dari danau Tempe.  

Perbedaan karakter daerah terlihat pada Kabupaten Bekasi. Wilayah Kabupaten Bekasi di 

mana hampir 80 persen wilayah memiliki karateristik pedesaan, dengan ciri perekonomian 

pertanian, perkebunan dan perikanan pada wilayah pesisir pantai utara, tetapi dengan adanya 

sentra-sentra industri yang terkonsentrasi di kurang lebih 20 persen wilayah kabupaten Bekasi 

maka ciri semi-urban dengan masyarakat industri serta perumahan membuatnya kontras 

dengan wilayah pedesaannya. Dapil 6 Kabupaten Bekasi, daerah yang direpresentasikan oleh 

Nyumarno, sebagian besar penduduknya bekerja sabagai petani dan penggarap kebun. 

Karakter yang cukup kontras pada dapil satu Kabupaten Bekasi, wilayah yang diwakili oleh 

                                                           
15 Perubahan teritorial dapil, berakibat banyaknya anggota DPRD petahana (incumbent) yang tergantikan 

dikarenakan perubahan basis dukungan mereka.  
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Nurdin, berkarakter semi-urban atau pusat industri di mana aktivitas ekonomi warganya 

bertumpu pada sektor industri.  

Dari keempat wakil politik yang diamati pada tiga daerah, tawaran kampanye programatik 

tidak terlihat pada Dapil delapan Sulsel. Selle tidak mengemas isu atau program tertentu untuk 

ditawarkan. Walaupun sasaran kampanye difokuskan untuk menjangkau kelompok petani, 

termasuk kelompok yang telah ia dampingi semenjak mahasiswa mengenai kasus monopoli 

cengkeh (BPPC), tetapi Selle tidak menawarkan proposal kebijakan bertema reforma agraria, 

akses kredit atau bantuan keuangan pada petani, perbaikan penyaluran peralatan, pupuk atau 

bibit, maupun perbaikan saluran irigasi/pengairan. Dalam interaksi dengan calon pemilih, Selle 

lebih memposisikan sebagai jembatan antara konstituen dengan pemerintah terutama 

berkaitan dengan kebutuhan konstituen maupun menjadi 'problem solver' bagi masalah-

masalah warga.  

Pada dapil tiga Kaltim, tema kampanye berciri gabungan antara programatik dan pendekatan 

simbolik. Bahar lebih berkonsentrasi untuk menjaga konstituen basisnya yang telah dipupuk 

semenjak ia menjadi kepala desa Sebuntal di kecamatan Marangkayo. Desa ini pernah 

mengalami konflik pertanahan dengan perusahaan industri ekstraktif semasa Bahar menjadi 

pegiat Jatam Kaltim. Ia mendampingi warga desa dan menyelesaikan koflik agraria tersebut. 

Dengan dukungan suara penduduk desa tersebut Bahar terpilih menjadi ketua desa dan 

kemudian menjadi anggota DPRD Kabupaten Kukar pada pemilu 2009. Saat menjadi anggota 

DPRD kabupaten Kutai Kartanegara, pendalaman interaksi dengan basis konstituen ini 

dilakukan melalui pemberikan program atau proyek dari alokasi dana aspirasi anggota dewan 

dikombinasi dengan penyaluran proyek infrastruktur pemkab Kukar. Dalam artikel yang 

membahas studi kasus Kaltim, tergambar proses "pemekaran" konstituen dari satu desa 

kemudian mencakup beberapa desa lainnya di kabupaten Kukar. Mendekati masa pemilu 

2014, Bahar mulai masuk ke desa-desa di kabupaten Kubar yang berdekatan dengan desa-

desa yang menjadi basisnya di kabupaten Kukar. Selain berinteraksi dengan kelompok tani, 

Bahar juga berinteraksi dengan kelompok warga berbasis kesukuan seperti transmigran dari 

Sulawesi Selatan serta kelompok dari etnik Dayak.  
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Berbeda dengan kasus dari Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur, para representatif politik 

di Kabupaten Bekasi mengunakan strategi pengorganisasian bertumpu pada Serikat Buruh 

dan tema kampanye programatik. Keanggotaan pada serikat buruh menjadikan nilai tambah 

tersendiri bagi kedua wakil politik tersebut. Nurdin yang bertarung pada dapil dimana kawasan 

industry berada menggunakan isu perburuhan dan hubungan industrial seperti hak-hak 

buruh, upah minimum, keselamatan dan keamanan kerja, menolak tenaga alih-daya 

(outsourcing) sebagai isu kampanye. Sedangkan Nyumarno mengkombinasikan isu 

ketenagakerjaan dengan pelayanan kesehatan dan infrastruktur agrarian. Sebagai pengurus 

Serikat Buruh, Nurdin dan Nyumarno menggunakan relawan dari jaringan organisasi Serikat 

Buruh untuk menjangkau kantong-kantong pemilih. Slogan "buruh pilih buruh" menjadi daya 

pikat bagi kaum buruh untuk memilih kandidat legislatif yang berasal dari serikat buruh. 

Slogan kedua adalah "dari pabrik ke publik" yang menggambarkan perluasan arena dan tema 

yang diperjuangkan.16 Isu publik yang diusung mejadi tema kampanye adalah isu pelayanan 

kesehatan terutama bagi kelompok marginal. Kedua representatitif politik tersebut 

menawarkan program tematik kepada konstituen dengan mengawinkan dua topik yaitu 

ketenagakerjaan dan pelayanan publik.17 

Selain relasi wakil politik dengan konstituen dan penggunaan isu programatik dalam 

membangun dukungan kelompok pemilih yang telah diuraikan diatas, bagaimana proses 

pelembagaan representasi politik? Pada ketiga studi kasus, latar belakang wakil politik memiliki 

kemiripan yakni berasal dari aktivis pergerakan baik dari Organisasi non-Pemerintah (Ornop) 

maupun Serikat Buruh. Karenanya komitmen dan rekam jejak mereka telah terbentuk sejak 

                                                           
16 Serikat buruh yang tergabung dalam FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) berinisiatif untuk 

melakukan pengorganisasian diluar pabrik. Langkah ini dilakukan sejak pemilu legislatif tahun 2009 di Batam di 

mana para aktivis serikat buruh berinisiatif untuk terlibat dalam kontestasi elektoral dengan menyodorkan 

anggota/aktivis menjadi calon anggota legislatif (Lihat Michel Ford 2012). 

17Dapil Nyumarno terletak di wilayah utara Kab Bekasi dan bukan menjadi sentra industri sehingga minim basis 

kelompok buruh. Hal ini mengakibatkan ia tidak bisa sepenuhnya bertumpu pada mobilisasi buruh sehingga 

penggunaan jaringan kekeluargaan menjadi komplementer 
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lama. Dengan berlatarbelakang sebagai aktivis sosial dan bukan dari kalangan pengusaha 

ataupun kelompok dominan maka mereka secara sosial setara dengan konstituen.  

Hal ini terlihat jelas pada kedua representatif politik dari Kabupaten Bekasi di mana isu atau 

tawaran kebijakan yang diusung sejalan dengan kepentingan organisasinya. Sedangkan kedua 

wakil politik yang tidak memiliki organisasi atau berasal dari organisasi advoksi, maka agenda 

atau isu yang dibawa relatif lebih cair dan dapat berubah.18  

Di kabupaten Bekasi, setelah terpilih, kedua representatif politik tetap menjadi anggota serikat 

buruh selain menjadi anggota partai politik. Keanggotaan ganda ini tak dapat dipungkiri di satu 

sisi menambah komplesitas relasi dengan konstituen karena sang wakil politik memiliki 

tanggungjawab untuk mengayomi tiga konstituen sekaligus: konstituen pemilih yang terafiliasi 

ke partai politik, pemilih yang merupakan anggota serikat buruh dan konstituen pada dapil 

yang bukan anggota kedua lembaga tersebut. Kompleksitas ini yang mendorong kedua wakil 

politik secara seksama melembagakan hubungan dengan kostituen. Pada dua daerah studi 

kasus lain, relasi antar wakil politik dan konstituen pasca terpilih bersifat personal karena Selle 

dan Bahar tidak atau belum membentuk kelembagaan berupa organisasi sebagai wadah 

(formal) sekaligus tulang punggung bagi kedua representatif politik. Keanggotaan mereka di 

parpol tidak serta merta menjadikan konstituen atau kelompok pemilih mereka menjadi 

anggota partai masing-masing.   

Tetapi disini anomali muncul. Walau tanpa memiliki organisasi sebagai basis inti, Selle dan 

Bahar mampu mendapatkan dukungan suara dalam jumlah besar yakni masing-masing lebih 

dari 24 ribu dan 9500 ribu suara. Ketiadaan organisasi seperti Serikat Buruh di Bekasi 

disubstitusi dengan membangun relasi personal intensif dengan kelompok-kelompok warga 

di konstituen.19 Kemampuan menggalang suara yang lebih besar walau tanpa didukung oleh 

                                                           
18 lembaga advokasi umumnya melakukan pendampingan pada kelompok warga yang menjadi korban ataupun 

advokasi berdasarkan isu sehingga derajat kerekatannya lebih longgar dan acap kali setelah kasus atau isu berhasil 

diselesaikan warga kembali beraktivitas seperti sediakala 

19 Bahar cuma anggota KKSS dan saat pemilihan kepala desa, anggota DPRD Kabupaten Kukar dan anggota DPRD 

Kaltim tidak menggunakan Jatam, organisasi di mana ia berkiprah sebelum menjadi penyelenggara negara, baik 

sebagai wahana elektoral maupun perantara dengan pemilih 
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struktur dan jaringan organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, "sejarah" 

kehadiran dan interaksi wakil politik dengan konstituen, di mana durasi hubungan yang 

dibangun oleh Selle dan Bahar telah berlangsung lebih lama dibandingkan dengan Nyumarno 

dan Nurdin. Seperti telah diuraikan sebelumnya, slogan "dari pabrik ke publik" baru 

dirumuskan pada saat serikat buruh mulai terlibat dalam mengadvokasi tema-tema diluar isu 

normatif perburuhan sekitar tahun 2009 (Tjandra 2016), sehingga durasi interaksi dengan 

konstituen diluar pabrik (non-buruh) relatif masih baru. Hal ini berbeda jika dibandingkan 

dengan Selle yang telah terlibat dengan konstituen petani sejak pertengahan tahun 90an 

dengan mendampingi petani cengkeh korban kebijakan BPPC atau Bahar yang telah 

mendampingi petani dalam konflik agraria sejak awal 2000an.  

Kedua, 'jam terbang' dalam politik elektoral dan kepartaian bagi kedua aktivis serikat buruh 

relatih baru dibandingkan dengan kolega mereka dari Sulsel dan Kaltim. Baik Bahar dan Selle 

setidaknya telah berpartisipasi kedua kalinya dalam politik elektoral Pemilu Legislatif sehingga 

memiliki pengalaman dan pengetahuan praktis mengenai kampanye, canvassing dan 

melakukan mobilisasi suara (get out of the votes/GOTV). Sedangkan keikutsertaan Nyumarno 

dan Nurdin pertama kali pada pemilu 2014 lalu, tidak mengherankan jika belum menguasai 

seluk beluk politik elektoral. Mobilisasi anggota serikat buruh dalam melakukan demonstrasi, 

geruduk pabrik atau mogok berbeda dengan kampanye untuk menyakinkan pemilih dan 

memobilisasi suara-GOTV.    

Faktor organisasi, terutama membership base organsiation berkontribusi pada meningkatnya 

kerekatan antara wakil politik dengan konstituen. Pelibatan serikat buruh dan ornop 

perburuhan dalam jalan parlementer memiliki arti strategis karena peran dari kelompok 

warga terorganisir seperti serikat buruh sebagai jembatan antara konstituen dan representatif 

politik (Djani dan Törnquist 2016). Sedangkan ornop berperan strategis dalam 

mengartikulasikan aspirasi publik seperti tersedianya layanan dasar sepeti pendidikan, 

kesehatan, air bersih, listrik dan memformulasikan menjadi tema kampanye programatik. 

Proses 'go politics' di Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa oraganisasi seperti serikat buruh 

dapat memainkan dua peran strategis sekaligus. Pertama, menjadi penggerak terbentuknya 
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koalisi (alliance-building) antara civil society dan political society. Kedua, mengartikulasikan 

agenda kebijakan terkait kesejahteraan sosial (welfare state) menjadi tema penting untuk 

mendapatkan dukungan diluar kalangan buruh seperti dari warga miskin, marginal maupun 

kelompok pekerja non industri.  

Ketiga studi kasus menujukkan bahwa sang representatif politik tidak sepenuhnya bebas 

tetapi mereka terikat dengan konstituen. Pola relasi dan interaksi antara konstituen dan wakil 

politik, baik pada masa pemilu dan diantara pemilu dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Pertama, pertumbuhan ekonomi dan karakteristik ekonomi mempengaruhi relasi antara 

representatif dan konstituen seperti diilustrasikan dalam tulisan Daniel Arghiros (2000), James 

Scott (1969), Syarif Hidayat (2009) dan Luky Djani dkk. (2014). Pertumbuhan ekonomi 

membuat politikus mengalami keterbatasan untuk menggunakan kekuatan finansial yang 

dimilikinya untuk mengikat pemilih baik dengan insentif ekonomi maupun memberikan 

kesempatan kerja atau bahkan melakukan jual-beli suara, karena berkembangnya 

perekonomian berdampak pada berkurangnya derajat monopoli ekonomi ataupun pengaruh 

finansial para politikus. Tanpa dominasi ekonomi, terutama penguasaan lapangan pekerjaan 

atau kontrol terhadap akses pemodalan, membuat politikus kehilangan daya cengkram 

terhadap konstituen. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi bermuara pada meningkatnya 

posisi tawar konstituen terhadap wakil politik terpilih. Dengan demikian kelompok pemilih 

menjadi lebih berdaya dalam memastikan aspirasi dan kepentingan mereka terwakilinya. 

Kedua, perubahan kontelasi dan sistem politik juga membuat wakil politik menjadi lebih terikat 

terhadap konstituen. Konstelasi politik multipartai dan sistem pemilu proposional terbuka 

membuat kompetisi elektoral semakin tinggi. Dengan sistem pemilu di mana pemilih 

memberikan suara langsung kepada kandidat, dibandingkan pemilihan melalui daftar partai 

(PR daftar tertutup), membuat kandidat atau wakil politik lebih ‘memperhatikan’ aspirasi dan 

kebutuhan pemilih. James Manor (2009) menyebut kedua fenomena ini sebagai post-

clientelism dan meningkatnya populisme.    
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Faktor ketiga, iklim politik yang lebih terbuka di mana pemberitaan media atau ‘kewajiban’ 

menyediakan informasi20 tentang sepak terjang selama kampanye dan selama menduduki 

jabatan membuat derajat otonomi para wakil politk berkurang. Meningkatnya keterbukaan ini 

membuat pemilih memiliki informasi yang cukup untuk melakukan kontrol dan mengevaluasi 

kinerja para representatif politik. Momen elektoral adalah kesempatan bagi pemilih 

(konstituen) untuk mentransformasi relasi yang hirarkis bahkan terkadang manipulatif untuk 

mempererat atau memutuskan hubungan dengan wakil politiknya. Banyaknya petahana yang 

berguguran memperkuat argumen bahwa pemilih melakukan perhitungan dengan para wakil 

politik yang cenderung mengabaikan mereka. Kondisi ini berujung pada semakin 

konvergennya langkah dan kebijakan yang diambil oleh wakil politik dengan kepentingan 

konstituen. 

Relasi antara konstituen dan representatif politik di ketiga daerah studi menunjukkan tali 

mandat merupakan sesuatu yang non-imaginer. Keempat wakil politik terbukti lebih terikat dan 

mengusung aspirasi dan kepentingan dari konstituen. Temuan dari riset ini bertolakbelakang 

dari kebanyakan literatur tentang representasi politik. Ilustrasi dari ketiga daerah menuntun 

kita untuk mendorong peguatan representasi politik demokratik (popular democratic 

representation) agar defisit demokrasi dapat dipersempit. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 UU KIP menuntut transparansi sehingga membatasi ruang gerak untuk melakukan rekayasa 

penggunaan anggaran publik untuk kepentingan pribadi 
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V. Kesimpulan 

Demokratisasi tengah berada dalam neraca defisit akibat disatu sisi para elit atau oligarki 

mendominasi institusi publik dan produk kebijakan, dan sisi lainnya tercermin dari lemahnya 

ikatan tali mandate antara perwakilan politik dan konstituen. Paradoks yang terjadi pada 

arsitektur politik modern dapat terlihat dari peran atau fungsi representatif politik yang 

otonom terhadap konstituen. Kondisi ini diperparah di mana permasalahan publik tengah 

mengalami depolitisasi dengan dominannya kaum teknokrat dan liberalisasi ekonomi. 

Akibatnya saluran-saluran kelembagaan untuk mengintegrasikan kepentingan, aspirasi dan 

kebutuhan kelompok warga/konstituen menjadi mandeg dan tergantikan oleh saluran 

klientelistik dan/atau relasi primordial (Webster, Stokke dan Tornquist  2009: 220). 

Institusi publik pasca Suharto memang didominasi oleh oligarki tetapi perubahan struktur 

politik seperti sistem politik yang lebih terbuka dan kompetitif, memudarnya klietelisme dan 

munculnya populisme (Manor 2009), serta perubahan struktur ekonomi membuka peluang 

untuk memperkecil defisit demokrasi. Temuan dari tiga daerah studi menunjukkan bahwa 

representasi politik bukan relasi dan interaksi imaginer (representing the non present) (Pitkin 

1969; Puskapol 2014). Memang para wakil politik memiliki otonomi relatif terhadap konstituen 

(Chandoke 2009) tetapi derajat otonominya bervariasi.  

Kristian Stokke dan Elin Selboe (2009) mengkritik pemahaman Pitkin terhadap representasi 

yang cenderung statis dan bertumpu pada konstituen (society-centric) di mana identitas dan 

kepentingan yang direpresentasikan oleh wakil politik dianggap terbentuk secara obyektif 

berdasarkan persepsi konstituen. Lebih lanjut mereka berargumen bahwa representasi politik 

adalah produk sekaligus produsen atas diskursus antara identitas dan kepentingan yang 

terbentuk secara dinamis dari interaksi antara konstituen dan politikus. Karena itu 

representasi seharusnya dipahami sebagai proses konstruksi relasi antara kelompok sosial 

dan wakil politik dalam wilayah konstituensi di mana legitimasi yang terbentuk didasari pada 

identitas dan kepentingan kolektif (Stokke dan Selboe 2009). Relasi antara konstituen dan 

wakil politik merupakan interaksi timbal balik nyata di mana dialog, agregrasi kepentingan dan 

mediasi kebutuhan konstituen terjadi dalam jangka waktu panjang.  
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Karenanya, strategi untuk mengembalikan demokratisasi pada alurnya perlu menyentuh pada 

dua aspek berikut: pertama, memperlemah dominasi elit atau oligarki, dan kedua penguatan 

kelembagaan representasi demokratik (Webster, Stokke dan Tronquist  2009: 226). Penguatan 

representasi politik mensyaratkan kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil dengan partai 

politik dan pemerhati publik (public intellectual) sebagai katalisator persenyawaan kepentingan 

dan aspirasi konstituen (Webster, Stokke dan Törnquist 2009: 226).  Menurut Neera 

Chandoke, untuk memperkuat representasi politik walau dalam konteks paradoksal adalah 

dengan membuat relasi tersebut lebih demokratis sehingga aspirasi dan kepentingan 

konstituen dapat diakomodir dalam kebijakan publik (Chandoke 2009: 35-6). Walau 

demikian, penulis memahami kompleksitas dan kerumitan dalam membangun 

representasi politik demokratik seperti diutarakan oleh Neera Chandoke (2009) di 

mana karakter dari konstitutensi adalah majemuk secara demografis, kepentingan 

yang beragam, multi kelembagaan (formal, non-formal), hingga kecenderungan 

representatif memiliki derajat otonomi selama menduduki institusi publik. 

 

Juga kehati-hatian perlu ditujukan untuk menghindari kecenderung menjadikan wakil politik 

atau representatif sebagai elit baru (Chandoke 2009). Serikat Buruh mungkin dapat 

berkontribusi untuk menjembatani dialog dan interaksi antara lembaga legislative dan 

civil society (Beckman 2009). Tantangan terbesar adalah hubungan antara kelompok warga 

dengan pejabat publik (elected official) masih timpang dan berkarakter klientelistik. Karenanya 

penyeimbangan relasi hirarkis dominatif ini dengan penguatan representasi politik menjadi 

penentu perbaikan demokrasi.  
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