
0 

 

 

 

E-PARLEMEN DIY: YANG MEWAKILI DAN DIWAKILI 

DALAM DUNIA MAYA 
 

 

PAPER 

Paper disusun untuk tugas matakuliah Politik Representasi & Mediasi Demokrasi, 
SPS 638P, Semester I 2010-2011, Pengajar: Prof. Dr. Heru Nugroho dan Tim 

 

 
 

Oleh: 

IMAM SAMRONI 

10/305950/PSP/03907 

 

PASCASARJANA SOSIOLOGI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS GADJAH MADA 

2011 
 



1 

 

A. PENDAHULUAN 

Hadirnya situs-situs parlemen, sebagai media penyampaian aspirasi ke 

parlemen yang lebih cepat dan mudah, menarik untuk diapresiasi. Peresmian situs 

DPRD Propinsi DIY (http://www.dprd-diy.go.id, selanjutnya ditulis: e-Parlemen) 

sebagai bentuk e-Parliament propinsi yang pertama di Indonesia, Sabtu Pon 30 

Juli 2005, mampu memikat daerah lain untuk berlomba-lomba membangun situs 

sejenis. Dengan demikian, kehadiran situs berdomain go.id tersebut dianggap 

telah memulai era baru berpolitik dan menjadi ikon baru e-Government1.  

Paper ini akan mengevaluasi perkembangan e-Parlemen, terutama untuk 

fungsi-fungsi keterwakilan dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Paper 

ini mengambil posisi bahwa rakyat dan parlemen berada sama dalam titik awal 

dan niscaya akan bertemu dalam titik akhir. Apa-apa yang diaspirasikan rakyat 

melalui e-Parlemen akan dibicarakan dalam parlemen. Representasi kebanyakan 

suara rakyat (solus populi) akan berubah menjadi supremasi kepentingan publik, 

yang selanjutnya memperoleh justifikasi dengan basis moral secara hukum 

sebagai suprema lex.  

Adalah truisme bahwa menelaah nilai, aturan, alat, dan lembaga DPRD 

tentunya merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku. UU No. 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama Bagian kelima Pasal 39-55, dengan 

jelas mengatur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam konteks ini 

keterwakilan rakyat dalam bentuk partisipasi bukan hanya sebatas keterlibatan 

“proses pembangunan dengan titik tekan dimensi ekonomi,” melainkan 

“aktualisasi keterlibatan rakyat dalam proses pemerintahan“.2 

                                                            
1  Nazaruddin, “E-Parlemen DIY, Sumbangsih DPRD DIY Menuju Jogja,” dalam http://www.dprd-

diy.go.id/index.cfm?x=artikel_detil&id_berita=29072005213448, data diunduh pada 24 Januari 
2007.  

2  Timur Mahardika, “Strategi Tiga Kaki, Dari Pintu Otonomi Daerah Mencapai Keadilan Sosial”, 
Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama, 2001. Pembangunan harus menjadi kepentingan semua pihak 
dengan menggunakan tiga kaki yaitu masyarakat, pemerintah, dan parlemen daerah. Ketiga kaki 
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Menyediakan jembatan untuk aktualisasi keterlibatan rakyat dengan 

perantaraan media elektronik inilah yang menjadi fungsi e-Parlemen. 

Sebagaimana diketahui, tujuan penerapan e-Goverment adalah agar pemerintah 

dapat menerapkan praktik good governance dengan alat bantu teknologi informasi 

dan komunikasi. Dengan tujuan tersebut, hal-ihwal akuntabilitas, transparansi, 

dan partisipasi publik dapat diselenggarakan dengan aplikasi layanan pemerintah 

berbasis digital tersebut. Demikian halnya, sebagai ”tool“ maupun “venue,“ e-

Parlemen menjadi dasar tegaknya asas keterwakilan. Sebab tugas utama wakil 

rakyat di parlemen adalah mendengarkan aspirasi rakyat dan 

memformulasikannya ke dalam pelaksanaan fungsi-fungsi. Paper ini juga 

mengambil posisi bahwa dengan atau tanpa ketersediaan e-Parlemen, fungsi 

untuk memelihara keterwakilan dengan konstituennya merupakan imperatif 

kategoris.  

 

B. PROFIL E-PARLEMEN DIY 

 

Data Singkat: 

Situs : http://dprd-diy.go.id  
Email : dprddiy@yahoo.co.id  
SMS : 0811258400 
Tel  : 0274-512688 pesawat 2419, 375497 
Fax : 0274-512688 pesawat 2419, 375497 
Alamat : Jalan Malioboro No. 54 Yogyakarta 
 

                                                                                                                                                                          
harus mampu menjadi kekuatan tunggal, menjadi sinergi yang diarahkan untuk meningkatkan taraf 
kehidupan masyarakat, membangun demokrasi dan keadilan sosial. Konsekuensinya, tempat 
masyarakat jangan dimarjinalkan dan jangan dicurigai. Lihat juga Syaukani dkk., “Otonomi 
Daerah dalam Negara Kesatuan”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar & PUSKAP, 2002.  
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Peta Situs (secara alfabetis)3: 

• Agenda 
• APBD 
• Berita 
• Counter 
• Dokumen 
• Email 
• Forum/Forum Diskusi 
• Fraksi-fraksi 
• Galeri 
• Home 
• Hot Issues 
• Info DPRD 
• Keluhan/Aduan/Info 
• Kontak Anggota 
• Link 
• Perda Online 
• Polling 
• Produk Hukum 
• Profil Anggota 
• R & D 
• Sekretariat Dewan 
• Stop Press 
• Surat-surat 
• Tata Tertib 
• Vote Raperda 

 

Pada awalnya, program e-Parlemen diinisiasi dan difasilitasi oleh IRI 

(Internasional Republic Institute). Dengan berakhirnya program, e-Parlemen 

diserahkan ke DPRD DIY dan dikelola oleh admin yang berstatus PNS di Setwan 

(Sekretariat Dewan) DPRD DIY, Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi. 

                                                            
3  Paper ini berusaha merujuk peristilahan yang baku sebagaimana Instruksi Presiden No. 2 Tahun 

2001 tentang Penggunaan Komputer Dengan Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia, kecuali 
nama fitur yang dipilih dalam tanpilan situs atau laman e-Parlemen.  



4 

 

Dengan memasang tagline “e-Parlemen menjalin komunikasi antara 

rakyat dengan wakilnya,” situs ini mendukung kedudukan DPRD DIY 

(selanjutnya ditulis: Dewan) sebagai Badan Legislatif Daerah. Sehingga Dewan 

memandang perlu untuk membuka berbagai saluran aspirasi untuk rakyat agar 

dapat menyampaikan aspirasinya secara lebih cepat dan mudah. Salah satu 

saluran aspirasi yang dianggap cukup efektif adalah melalui situs di internet 

sehingga rakyat, khususnya rakyat DIY dimanapun berada, dapat menyampaikan 

aspirasi, sumbang saran, dan pikiran demi kemajuan Propinsi DIY tanpa dihambat 

oleh ruang dan waktu. Alat komunikasi berbasis situs yang disediakan oleh admin 

adalah email, SMS, telepon, fax, layanan pos, dan tentu saja tatap-muka dalam 

bentuk audiensi langsung. 

Berdasar asas keterwakilan, maka diasumsikan bahwa e-Parlemen 

melayani aspirasi 2.751.761 rakyat Propinsi DIY yang menggunakan hak pilih 

dalam Pemilu Legislatif 20094. Konsekuensinya, ke-55 anggota Dewan akan 

menindaklanjutinya di tingkat Fraksi, Komisi, Panitia Tetap, dengan layanan dari 

Setwan DPRD DIY, sebagaimana diatur dalam Tata Tertib. 

Fraksi bukanlah alat kelengkapan Dewan. Fungsi sebagai anggota fraksi 

adalah wakil dan representasi kepentingan partai politik masing-masing anggota 

Dewan. Partai Politik yang mempunyai wakil di Dewan secara alfabetis adalah 

sebagai berikut:  

1) PAN (8 anggota); 

2) Partai Demokrat (10); 

3) Partai Gerindra (3); 

4) Partai Golkar (7); 

5) Partai Hanura (1); 
                                                            
4  Jumlah pemilih dalam Pemilu Legislatif 2009 merujuk Mohammad Najib, “Pergeseran Pemilih, 

dari Pileg ke Pilpres,” dalam http://www.kpud-diyprov.go.id/main.php?hal=artikel&id=19, data 
diunduh pada 26 Januari 2011. 
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6) PDI Perjuangan (11); 

7) PKB (5); 

8) PKS (7); dan  

9) PPP (3).  

 

Sesuai dengan Tatatertib Dewan, maka nama-nama Fraksi adalah sebagai berikut:  

1) Fraksi Demokrat; 

2) Fraksi Kebangkitan Bangsa; 

3) Fraksi Partai Amanat Nasional; 

4) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; 

5) Fraksi Partai Golkar; 

6) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera; 

7) Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya (hasil penggabungan 

Partai Gerindra, Partai Hanura, dan PPP). 

 

Fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran merupakan representasi 

anggota Dewan sebagai wakil rakyat, yaitu yang berhubungan dengan tugas dan 

kewajiban komisi dan panitia tetap, sebagaimana diatur dalam alat kelengkapan 

Dewan5. Komisi-komisi meliputi Komisi A, B, C, dan D, dengan tugas sebagai 

berikut: 

1) Komisi A, membawahi bidang pemerintahan, yang meliputi: pemerintahan, 

kepegawaian/aparatur/diklat, ketenteraman dan ketertiban umum, informasi 

dan komunikasi, hukum/perundang-undangan, umum, kerjasama, pertanahan, 

kependudukan dan catatan sipil, sosial politik, lembaga swadaya rakyat, 

kearsipan, perwakilan dan kesekretariatan DPRD.  
                                                            
5  Berdasar Keputusan DPRD Provinsi DIY No. 36/K/DPRD/2010 tanggal 17 September 2010 

tentang Pembentukan dan Susunan Personalia Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  
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2) Komisi B, membawahi bidang perekonomian, yang meliputi: perindustrian, 

perdagangan, pertanian dan peternakan, kehutanan dan perkebunan, perikanan 

dan kelautan, usaha kecil menengah dan koperasi.  

3) Komisi C, membawahi bidang keuangan, yang meliputi: keuangan daerah, 

perpajakan, retribusi, aset daerah/aset milik daerah, BUMD, pengawasan dan 

investasi.  

4) Komisi D, membawahi bidang pembangunan, yang meliputi: pekerjaan 

umum, pemetaan dan tata ruang wilayah, penataan dan pengawasan 

bangunan, perhubungan dan transportasi, pertambangan dan energi, 

lingkungan hidup, penerangan jalan umum dan perencanaan.  

 

Sedangkan Panitia Tetap adalah Badan Musyawarah, Badan Anggaran, 

Badan Legislasi Daerah, dan Badan Kehormatan. 

Dengan posisi inilah, dukungan rakyat berupa penyampaian aspirasi 

merupakan modal utama untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil 

rakyat, yaitu untuk melaksanakan kontrol terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan tugas dan fungsi 

kedewanan sangat ditentukan oleh kontribusi positif seluruh komponen rakyat. 

Data dan informasi dukungan tersebut merupakan bahan yang selanjutnya 

diunggah dan disajikan di dalam situs parlemen. 

 

 

C. YANG MEWAKILI DAN DIWAKILI DALAM FUNGSI E-PARLEMEN 

Pada evaluasi pertama yang bersumber dari rakyat sebagai “user,“ sejauh 

kita melacak e-Parlemen untuk mengetahui bagaimana aktualisasi keterlibatan 

rakyat dalam proses-proses di parlemen boleh jadi akan kecewa. Bagaimana 

aspirasi rakyat dikelola, seberapa efektif tatakelola keterwakilan untuk daerah 
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pemilihan, bagaimana pertanggungjawabannya, dan pertanyaan lain, tak terjawab 

berdasarkan informasi yang tersaji dalam situs e-Parlemen. 

Titik awal yang sama antara rakyat dan wakil rakyat dalam Pemilu 

Legislatif, kebersamaan saat reses bersama konstituen, dan agenda lain --sebagai 

dasar berdemokrasi-- tidak bertemu dalam titik akhir, karena tak ternyatakan 

dalam perkakas yang bernama e-Parlemen. Rasio antara satu wakil rakyat dan 

jumlah pemilih sebagaimana ditetapkan dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), yang 

berarti pertanggungjawaban seluruh agenda kedewanan seorang wakil rakyat ke 

seluruh pemilih, menjadi defisit dan mendustai amanah para pemilih. Bukan 

hanya dusta dari waktu politis, yaitu jumlah waktu saat berkampanye, memilih, 

mengamanahkan aspirasi, juga menyiapkan pertanggungjawaban. Dusta yang lain 

justru pada kehormatan lembaga parlemen itu sendiri, yang secara teknis 

semestinya dapat dikelola oleh e-Parlemen. Paparan berikut akan merinci 

berdasar fungsi-fungsi e-Parlemen. 

 

1. Fungsi layanan sebagai wakil rakyat 

Fitur yang tersedia di dalam situs sebenarnya sudah cukup memadai untuk 

menjembatani komunikasi secara virtual antara rakyat dengan Dewan di dunia 

maya. Alat komunikasi yang dipilih oleh admin juga merupakan teknologi 

komunikasi yang popular di masyarakat, terutama SMS. Bahkan banyak portal 

dan provider yang sudah menyediakan layanan SMS gratis. Dilihat dari jumlah 

aduan dan aspirasi yang masuk di situs, data menunjukkan minimnya aduan dan 

aspirasi. Jumlah data dan aspirasi berhubungan dengan sosialisasi situs, 

ketidakpercayaan rakyat, bahkan menyoal kinerja e-Parlemen ini.  

Admin juga tidak menyediakan fitur yang menginformasikan tahapan dan 

laporan kemajuan terhadap tindak lanjut dari aspirasi tersebut, yang secara 

teknologi dan perangkat lunak sudah tersedia. Artinya, desain teknologi informasi 
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dalam situs tidak mampu menjawab kebutuhan rakyat. Konsekuensinya adalah 

entrofi dalam komunikasi sosial antara rakyat dengan wakilnya di Dewan. Yaitu 

permasalahan yang sudah diaspirasikan tidak berjawab dengan agenda kedewanan 

dan sebaliknya agenda yang terjadwal di dewan tidak berpengaruh terhadap 

agregat kepentingan rakyat.  

Data yang tersedia tentang “padat”nya agenda dalam rapat-rapat di 

Dewan, terutama menyoal legalitas dan prosedur yang diaspirasikan rakyat 

sehingga cenderung mengabaikan substansi permasalahan yang diaspirasikan dan 

terutama difasilitasi/diadvokasi oleh LSM. Permasalahan sosial yang mengemuka 

seperti jaminan sosial menjadi kontraproduktif karena pendekatannya lebih 

berbobot politik kekuasaan dan bukannya ekonomi-politik untuk kesejahteraan 

rakyat. 

Dari analisis pemberitaan juga terlihat perbedaan sikap masing-masing 

fraksi yang berkesan kritis dan mengakomodasi aspirasi rakyat tetapi berbalik dan 

pro-eksekutif dalam rapat paripurna yang merupakan forum pengambilan 

keputusan tertinggi di DPRD.  

Oleh karena itu, perbincangan yang mengemuka adalah perlukah 

dihadirkan pesohor yang berfungsi untuk memikat para peselancar untuk sekedar 

singgah di situs ini. Konfirmasi ke seorang desainer web di salah satu kampus di 

Jogja menegaskan ketidakpercayaan terhadap jumlah angka yang tersaji dalam 

fitur COUNTER Total Pengunjung. Argumentasinya, dengan teknik direngkah 

(crack) dimungkinkan untuk mempercepat dan dengan demikian memperbanyak 

jumlah kunjungan. Argumentasi etis yang hendak dibela adalah adanya kode etik 

di kalangan pengunjung untuk sekedar memberi “tanda cinta” sebagai bukti sudah 
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berkunjung ke parlemen online ini, karena akan meningkatkan trafik dari weblog 

pengunjung itu sendiri6.  

Penelusuran secara acak melalui http://google.com juga masih 

memperlihatkan sedikitnya para blogger yang membuat tautan (link) dengan situs 

http://dprd-diy.go.id. Penelusuran melalui google juga tidak/belum 

memperlihatkan bahwa situs ini pernah diretas (di-hack/crack) untuk sekedar 

menguji ketahanan sistemnya7. Jamak tahu, terdapat sejumlah kondisi di mana 

situs pemerintah(an) di-crack, dengan alasan apapun. Sebagai perbandingan, 

http://sicerdik.com, portal pendidikan Jogja yang mengklaim menyuguhkan bahan 

dengan kurikulum berbasis kompetensi, hanya berumur tidak sampai satu hari. 

Minggu (21 Januari 2007) pagi diresmikan dan malamnya langsung di-deface dan 

ditamatkan oleh “JambiHackerLink” yang sampai sekarang tidak ada penjelasan8.  

Seluruh tanggapan-banding di atas diapresiasi sebagai pengharapan 

terhadap e-Parlemen yang pertama di Indonesia ini untuk berkembang normatif 

lebih baik. Apalagi dengan predikat Jogja sebagai wilayah yang paling melek e-

literasi. Dengan rasio Computer access to household sebesar 16%, lebih tinggi 

dibanding dengan rata-rata Indonesia yang sebesar 1% atau Malaysia 14%, 

diasumsikan berdampak terhadap aktivitas rakyat dengan wakilnya di e-Parlemen.  

                                                            
6  Menurut Murjono, salah seorang admin selaku narasumber, dalam perbincangan pada 28 Januari 

2011 di DPRD DIY, jumlah pengunjung di situs adalah apa adanya dan tidak direkayasa dengan 
teknik tertentu.  

7  Menurut Murjono, dalam perbincangan pada 28 Januari 2011, frekuensi serangan peretas terhadap 
keamanan sistem e-Parlemen termasuk sering. Sejauh ini, dengan basis operasi Open Source 
(sistem terbuka), serangan dari para peretas tidak cukup untuk membobol ketahanan sistem 
keamana e-Parlemen. 

8  PT.SIMS Jogja Medianet selaku pengembang memasang pengumuman bahwa 5 Februari 2007, 
berbarengan dengan Cyber Monday Perdana, Sicerdik akan segera hadir kembali. Lihat ”Portal 
Pendidikan ‘SiCerdik’ Hadir di Yogyakarta,” 21 Januari 2007, http://www.detikinet.com, data 
diunduh 24 Januari 2007; ”‘SiCerdik,’ Pagi Diluncurkan Malam Jadi Korban Deface,” 22 Januari 
2007, http://www.detikinet.com, data diunduh 24 Januari 2007; ”Pengelola ‘SiCerdik’ Cokok IP 
Pelaku Deface,” 23 Januari 2007, http://www.detikinet.com, data diunduh 24 Januari 2007. 
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Dengan demikian, hadirnya situs e-parlemen ini harus didorong dan diuji 

terus untuk menjalankan fungsi keterwakilan. Sebagai praktik komunikasi antara 

rakyat dengan wakilnya, kemanfaatan e-parlemen adalah untuk mengelola 

kebenaran, kejujuran, dan normatif. Dan hal itu dalam satuan keseharian, 

sehingga kebenaran secara jujur untuk norma kebaikan menjadi basis tindakan 

bersama. Artinya, masih ada apresiasi terhadap situs ini untuk meningkatkan 

tatakelola diri agar lebih bermanfaat bagi rakyat. 

 

2. Fungsi Legislasi 

Data yang tersaji dalam situs menunjukkan minimnya jumlah produk 

peraturan daerah yang sudah ditetapkan. Konfirmasi dengan pegiat LSM 

menegaskan bahwa penetapan agenda Raperda lebih banyak dari usulan 

pemerintah eksekutif. Salah satu pegiat LSM berolok-olok dengan “rutinitas yang 

mengambang”. Artinya, rutinitas penetapan Perda APBD tidak berakibat terhadap 

Perda lain yang pro-kesejahteraan rakyat9.  

Yang dianggap berbahaya adalah keterlambatan menerbitkan Perda 

Penanggulangan Bencana, per 8 September 2010. Bahkan ketika Gunung Merapi 

meletus pada 26 Oktober 2010, Dewan dianggap lalai dengan kewajiban untuk 

menyoal pembentukan BPBD Provinsi DIY. Hal ini merupakan pengingkaran 

terhadap fungsi legislasi karena Jogja merupakan wilayah bencana, tidak 

terkecuali dengan gempa besar pada 2006. Harapan yang mengemuka adalah 

fungsi legislasi yang antisipatif bencana melalui optimalisasi media situs. 

Menjelang dan pasca letusan Merapi, ketika sejumlah LSM bergiat dengan info 

kebencanaan berbasis rakyat, misalnya melalui http://merapi.combine.or.id, 

bahkan dengan konvergensi media, situs e-Parlemen ini juga tidak membuat 
                                                            
9  Menurut Murjono, dalam perbincangan pada 28 Januari 2011, terdapat kesulitan untuk 

mengunggah data APBD karena kebijakan dari Pemerintah Eksekutif. Secara teknis, berkas APBD 
yang tebal tidak tersedia dalam format untuk diunggah. 
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tautannya. Info dan aduan rakyat tentang lambatnya penanganan bencana oleh 

pemerintah tidak diapresiasi, bahkan ketika jumlah “kicauan” melalui 

http://twitter.com sangat signifikan untuk kerja legislasi. Kesan umum yang 

berkembang, terutama dari LSM, adalah ketidakoptimalan fungsi legislasi 

sebagaimana ternyatakan dalam situs parlemen. 

 

3. Fungsi Pengawasan 

Data yang tersaji, terutama kliping media massa, sudah cukup, apalagi 

dengan pengecekan ke media lain. Karena fungsi pengawasan lebih ke 

penggunaan anggaran dari APBD, kewenangan Dewan dianggap kurang “sakti” 

terhadap kompleksitas permasalahan masyarakat Jogja.  

Fungsi pengawasan juga berkesan cenderung dari sisi administrasi dan 

kurang dari ukuran ekonomi-politik. Untuk itu, dibutuhkan pembacaan yang lebih 

kritis sehubungan dengan temuan Bawasda sekaligus menindaklanjutinya secara 

ekonomi-politik. Dengan demikian, fungsi pengawasan Dewan mampu 

menjangkau ke klaim outcome, bukan lagi output capaian program.  

Fungsi pengawasan menjadi olok-olok terutama ketika berita agenda 

kunjungan kerja sebagai representasi fungsi pengawasan menjadi “nglencer” atau 

jalan-jalan tak produktif dan dibiayai APBD. Salah seorang wartawan di Jogja 

bahkan mengingatkan bahwa medianya pernah memberitakan tentang waktu yang 

dibutuhkan anggota dewan untuk makan siang dalam pengawasan lebih lama dari 

waktu yang dibutuhkan untuk mengawasi proyek pembangunan itu sendiri10. 

Suasana ketidakpercayaan juga diperumit dan sejauh ini belum ada 

tanggapan secara proporsional ketika patologi sistem parlemen memahami fungsi 

pengawasan untuk menambah dan memperluas akses terhadap sumber-sumber 

ekonomi bagi partai politik. Tingginya biaya politik yang harus ditanggung oleh 

                                                            
10  Perbincangan pribadi dengan wartawan Kedaulatan Rakyat, pada 27 September 2009. 
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partai politik harus diselesaikan oleh wakilnya yang duduk di Dewan. Peluang 

yang tersedia misalnya bersikap “kritis” terhadap anggaran pembangunan. Sikap 

ini adalah untuk menaikkan posisi tawar fungsi “pengawasan” yang dipahami 

untuk berkolusi dengan aparat eksekutif. Data dan informasi semacam ini jelas 

tidak akan pernah tersaji di situs resmi parlemen di manapun sehingga dibutuhkan 

media dari pengelola lain. Hadirnya data dari sumber lain sangat dibutuhkan 

untuk meminimalkan potensi korupsi anggaran publik dan sekaligus menjadi 

model belajar sosial rakyat. 

 

4. Fungsi Penganggaran 

Sejumlah risalah rapat, terutama dalam rapat komisi dan panitia anggaran 

sudah memuat pembahasan Dewan mengenai pembahasan APBD, termasuk 

APBD perubahan. Setidak-tidaknya rakyat menjadi tahu bagaimana proses 

pembahasan yang berlangsung di Dewan sehubungan dengan fungsi 

penganggaran.  

Dalam hal teknis penganggaran dijumpai beberapa tanggapan pembaca di 

media lain bahwa ternyata sulit membaca penyusunan anggaran publik. Hal ini 

berdasar sering berubahnya peraturan perundang-undangan, sehingga masalah 

penempatan dan penganggaran dalam nomenklatur dan digit anggaran tak 

terpahami. Sebagai media komunikasi, sudah selayaknya situs ini menyajikan 

informasi dan simulasi bagaimana tatacara penyusunan anggaran publik. 

Manakala membaca APBD sudah terselesaikan, maka dukungan rakyat untuk 

berpartisipasi dalam penganggaran akan menjadi produktif bagi e-Parlemen.  

Dilihat dari isi pemberitaan dalam kliping, terutama dengan minimnya 

informasi rakyat yang kritis, maka perlu dilacak sumber-sumber media lain, 

sehingga lebih berimbang dan tidak berkesan sepihak dari sudut Dewan. Apalagi 

masalah penganggaran dianggap sebagai tema krusial bagi rakyat. Artinya, rakyat 
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sebagai pembayar pajak masih berharap bahwa anggaran publik nyata-nyata 

berorientasi untuk kesejahteraan rakyat dan bukan untuk tujuan apalagi 

kepentingan yang lain. 

Penyajian yang berimbang dari sumber media lain, ukuran transparansi 

dalam penyusunan anggaran oleh Dewan, sekaligus garansi keberpihakan untuk 

kesejahteraan rakyat menjadi tema-tema programatis untuk perbaikan isi dan 

tatakelola situs e-Parlemen. 

 

Berdasar paparan di atas, permasalahan e-Parlemen adalah pada tampilan 

dan pengelolaan. Tampilan lebih merujuk pada desain situs yang layak 

dikunjungi, sedangkan pengelolaan lebih kepada keputusan untuk menghadirkan 

informasi yang bermakna dan berpihak bagi kesejahteraan rakyat11. 

Dengan demikian, hadirnya e-Parlemen DIY dan situs-situs parlemen 

lainnya di Indonesia harus didorong dan diuji terus untuk menjalankan fungsi 

keterwakilan dan yang lain. Jika gagal mengelola fungsi keterwakilan, rakyat 

sudah memperingatkan dengan semakin maraknya parlemen online12.  

 

D. SIMPULAN 

Situs e-Parlemen DIY sudah melakukan fungsi layanan sebagai wakil rakyat, 

fungsi legislasi, pengawasan, dan fungsi penganggaran. Dengan fitur yang tersedia 

                                                            
11 Rata-rata isi informasi e-Parlemen, bahkan http://dpr.go.id tidak cukup transparan dalam 

menindaklanjuti aktualisasi keterlibatan aspirasi rakyat. e-Parlemen sebagai tatakelola proses 
belajar sosial rakyat gagal melaporkan kepastian langkah dalam pengambilan keputusan yang 
menyangkut hajat hidup rakyat kebanyakan 

12  Lihat “Kekuatan Parlemen Online,” dalam http://news.okezone.com, 8 November 2009, data 
diunduh pada 18 Januari 2011; “Fenomena Parlemen Online,” Tajuk Rencana Suara Merdeka, 9 
Nopember 2009, data diunduh pada 18 Januari 2011; Marshall Rommel, “Bubarkan DPR Ganti 
Parlemen Online,” 11 November 2009, dalam http://m.politikana.com/baca/2009/11/11/bubarkan-
dpr-ganti-parlemen-online, data diunduh pada 18 Januari 2011; “Parlemen Online, Tantangan bagi 
Anggota DPR,” Harian Joglo Semar, 12 Nopember 2009, data diunduh pada 18 Januari 2011; dan 
Jaleswari Pramodhawardani, “Parlemen ‘Online’,” Kompas, 27 Januari 2011.  
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dan kemudahan untuk mengakses, situs e-Parlemen berusaha mewakili agregat 

kepentingan dan aspirasi rakyat DIY. Hadirnya e-Parlemen merupakan perluasan 

fungsi kedewanan yang mampu mempermudah dan memperluas layanan 

kelembagaan DPRD DIY di dunia maya.  

Permasalahan e-Parlemen terletak pada tampilan dan pengelolaan. Tampilan 

lebih merujuk pada desain situs yang layak dikunjungi, sedangkan pengelolaan lebih 

kepada keputusan untuk menghadirkan informasi yang bermakna dan berpihak bagi 

kesejahteraan rakyat. Kegagalan mengelola e-Parlemen untuk fungsi keterwakilan 

akan berakibat terhadap kuatnya parlemen online. 
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