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ABSTRAKSI 

DPRD sebagai lembaga perwakilan politik daerah 
salah satu perannya adalah sebagai penyalur aspirasi 
politik masyarakat yang selama J.nJ. dirasakan masih 
belum menunjukkan perannya yang optimal. Secara' 
deskriptif-kualitatif, dapat dicermati melalui proses 
mekanisme yang dijalankan oleh fraksi-fraksi (FPP) 
termasuk didalamnya pemerintah, yang dilalui dengan 
ikatan-ikatan patronase. 

Penelitian J.nJ. mengajukan permasalahan pokok 
mengenai gambaran bagaimana FPP itu dapat menyalurkan 
aspirasi masyarakat serta pelaksanaan peran mereka 
dalam melakukan proses politik sebagai wakil rakyat. 
Didalam peran tersebut akan dapat di 1ihat bagaimana 
FPP dalam mekanisme kerjanya dapat mempengaruhi atau 
terpengaruh oleh peran eksekutif. 

Obyek penelitian adalah peran FPP DPRD di 
Kotamadya Pasuruan melalui snowball sampling. Data 
dihimpun baik dari data pimer ataupun data sekunder, 
yakni laporan-laporan dari SAPEDA, DPRD ataupun fraksi 
PP sendiri. 

Peran FPP dalam proses politik dijelaskan dalam 
kerangka pemikiran proses politik baik dalam struktur 
makro ataupun daerah, yang mana banyak dijelaskan oleh 
Arbi Sanit. 

Selain itu, Paul Conn dan Gross menjelaskan 
tentang bagaimana tahap-tahap dalam proses poltik yang 
menyangkut aspirasi praktis. Proses kompol juga 
mempengaruhi peran fraksi khususnya dalam pra politik. 
Hal ini banyak dij elaskan oleh Dan Nimo dan Mawardi 
Rauf. Kegiatan J.nJ. nantinya secara tidaklangsung 
mempengaruhi struktur politik yang menyangkut aktor 
politik didalamnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran FPP 
dalam proses aspirasi masyarakat banyak dipengaruhi 
oleh ikatan-ikatan patronase dan dominasi eksekutif. 
Peran dewan juga dapat dilihat dari proses mekanisme 
kerja dewan yang juga banyak dipengaruhi oleh 
ikatan- ikatan patronase, tentunya dengan tidak 
melepaskan faktor struktur makro dalam hal ini 
pelaksa~aan dari tata tertib DPRD yang ada. 




