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DPR hasil Pemilu 2009, akan segera berakhir
Kinerja para anggotanya perlu dinilai agar dapat
diketahui masyarakat terutama konstituen yang
telah memilihnya.
Hasil penilaian disajikan dalam bentuk “Rapor
Kinerja Anggota”
Penilaian seperti ini, merupakan model baru di
Indonesia
Dengan model penilaian spt ini, generalisasi
penilaian terhadap DPR terhindarkan.
Baik dan buruknya kinerja seorang Anggota DPR
terlihat jelas dalam rapornya.










Dalam konsep demokrasi perwakilan, rakyat diwakili anggota parlemen.
Sebagai wakil rakyat, secara moral dan politik anggota DPR wajib
mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan rakyat melalui
pemilu.
Akuntabilitas politik seorang anggota DPR menuntut dua hal:
1. Melaksakan tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat secara
sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
2. Menjelaskan kepada publik/konstituen tentang bagaimana
pelaksanaan seluruh tugas dan kewajiban tersebut kepada
publik. Jika berhasil dijelaskan dan jika gagal juga dijelaskan
mengapa gagal.
Jika akuntabilitas politik belum tumbuh menjadi tradisi politik disuatu
negara demokratis, maka masyarakat sipil perlu mengambil inisiatif
untuk mendorong tumbuhnya tradisi baru tersebut.
Indonesia telah tiga kali melaksanakan pemilu dan sebentar lagi pemilu
keempat pasca reformasi, tetapi akuntabilitas politik belum tumbuh di
kalangan politisi, pejabat publik dan partai politik.

















Karena itu, FORMAPPI mengambil inisiatif untuk mendorong tradisi tersebut
sehingga wakil rakyat tidak mendapat mandat kosong dari rakyat setiap
pemilu tanpa pertanggungjawaban.
Karena merupakan inisiatif masyarakat sipil, bentuknya adalah penilaian
kinerja DPR.
Selama 13 tahun FORMAPPI melakukan penilaian terhadap kinerja institusi,
penilaiannya bersifat umum.
Saat ini penilaian ditujukan pada setiap anggota DPR, hasilnya juga
menunjukan kinerja personal setiap anggota DPR yang disajikan dalam
bentuk “ Rapor Kinerja Anggota DPR”.
Beberapa variabel penilaian digunakan dalam mengukur kinerja anggota : 1.
Relasi anggota dengan konstituen, 2. Partisipasi anggota dalam rapat2
komisi, 3. Akuntabilitas .
Dari tiga variabel ini diturunkan menjadi 12 indikator yang digunakan
sebagai alat ukur dalam penyusunan rapor kinerja.
Kami sadari bahwa penyusunan tools penilaian ini tidak mudah, maka kami
melakukan studi komparasi dari berbagai negara, dan diperkuat dengan
masukan tim pakar dari berbagai latar belakang disiplin ilmu.
Tools penilaian kinerja anggota DPR ini akan terus disempurnakan dengan
harapan akan menjadi tools yang digunakan juga untuk menilai DPR dan
DPRD ke depan.

1.
2.
3.

Mengetahui kinerja setiap anggota
DPR
Mengetahui persoalan terkait kinerja
anggota DPR
Menjadi masukan dalam mendorong
perbaikan kinerja DPR

C. PROSES PENYUSUNAN RAPOR
ANGGOTA DPR RI
DESAIN
STUDI
PEMBUATA
N RAPOR

Sumber Data

- Dokumen Resmi
DPR
- Daftar hadir komisi
- Risalah Rapat Kom
- Dok Fraksi
- Dok Partai
- Dokumen Anggota
- Web. Anggota

LAPORAN
&
PUBLIKASI

KAJIAN
LITERATUR

PENGUMPULA
N DATA &
VERIFIKASI

INPUT &
TABULASI DATA

ANALISIS

FGD & EXPERT
MEETING

PENYUSUNAN TOOLS
PENILAIAN KINERJA
AGGT DPR & UJI
COBA

Ruang
Lingkup

- Durasi studi
1,5 thn
- Fokus studi
pada aggt
Komisi thn
2012
- Variebel :
1.Relasi dg
Konstituen
2.Partisipasi
dlm Rapat,
3.Akuntabilitas

PENGHITUNGAN,
PEMERINGKATAN &
KATEGORISASI NILAI RAPOR
(Seluruh Anggota, per
Komisi, per Fraksi &
Gender)

PENGISIAN NILAI RAPOR
MASING – MASING
ANGGOTA

D. METODE PENGUKURAN DAN PENGHITUNGAN NILAI RAPOR
Kegiatan

Bobot

Melakukan kunjungan kerja ke dapil

3

Memiliki Rumah Aspirasi / Sekretariat
di dapil

1

Menghadiri rapat-rapat Komisi

2

Menyampaikan gagasan & aspirasi
dalam rapat Komisi

2

Melaporkan Harta Kekayaan

1

Melaporkan kegiatan selama masa
sidang dan reses
Total Bobot
Nilai Rapor

1

Pengukuran dan penghitungan Skor
Jumlah reses yang dilakukan anggota dibagi 4 dikali
Bobot. Catatan: dalam satu tahun sidang yang
ditetapkan dalam Tatib DPR
Jika anggota yang memili Rumah Aspirasi skornya 1,
jika tidak memiliki skornya 0
Jumlah kehadiran anggota rapat-rapat komisi dibagi
jumlah rapat komisi dikali bobot
Jumlah kali bicara anggota rapat-rapat komisi dibagi
jumlah rapat komisi dikali bobot. Catatan: Dalam satu
kali rapat, anggota yang berbicara maksimal dihitung
1 kali
Jika anggota melaporkan harta kekayaannya, diberi
skor 1, jika tidak skornya 0
Jika anggota melaporkan harta kekayaannya, diberi
skor 1, jika tidak skornya 0

10

Jumlah skor dari seluruh aktivitas anggota
(> 8,5 = Sangat Baik), (7,00 - 8,49 = Baik), (5,50 Kategori Nilai Rapor dan Predikat
6,99 = Cukup),
(4,00 - 5,54 = Buruk), (<
4,00 = Sangat Buruk)
Catatan: Kegiatan Anggota DPR yang diberi tanda ( - ) pada kolom NILAI dalam Rapor ini, tidak dinilai
karena data dan dan informasi tidak memadai untuk digunakan sebagai dokumen verifikasi

Predikat Nilai Rapor Anggota DPR
- Nilai Anggota DPR (Berdasarkan Predikat)
- Nilai Anggota DPR laki-laki dan Perempuan
- Nilai rata-rata seluruh Aggt DPR, Aggta lakilaki dan nilai rata-rata Perempuan
2. Predikat Nilai Per-Fraksi
- Prosentase nilai anggota setiap fraksi
- Nilai rata-rata per fraksi
3. Predikat Nilai Per - Komisi
- Prosentase nilai anggota per Komisi
- Nilai rata-rata setiap komisi
4. Temuan Berdasarkan Variabel
- Kunjungan ke Dapil
- Prosentase Kehadiran
- Keaktifan Dalam Rapat Komisi
- Laporan Harta Kekayaan
- Laporan Kegiatan
1.

Data ini menunjukan:
1.
2.
3.
4.
5.

Hanya 0,8% dari seluruh aggt DPR yang memiliki nilai rapor sangat baik (nilai 8 keatas).
Hanya 5,6% dari seluruh aggt DPR yang memiliki nilai rapor baik
Anggota yg mendapat nilai cukup sebyak 9,8%
Mayoritas anggota, 61,3% mendapat nilai sangat buruk dan 22,5% mendapat nilai buruk
Jika yg sangat buruk dan buruk digabung, 83,3% anggota DPR nilai kinerjanya buruk

1.2. PERINGKAT NILAI RAPOR PEREMPUAN

1.3. PERINGKAT NILAI RAPOR LAKI-LAKI

1.
2.
3.
4.
5.

Hanya 1% dari seluruh aggt DPR laki2 yang memiliki nilai rapor sangat baik (nilai 8 keatas).
Hanya 6% dari seluruh aggt DPR yang memiliki nilai rapor baik
Anggota yg mendapat nilai cukup sebyak 9%
Mayoritas anggota, 62% mendapat nilai sangat buruk dan 22% mendapat nilai buruk
Jika yg sangat buruk dan buruk digabung, menjadi 84% anggota DPR nilai kinerjanya buruk

1.
2.
3.

Jika ditotal nilai seluruh anggota DPR, nilai rata-ratanya 3,76. Nilai ini, masuk kategori rapor
sangat buruk
Nilai Rata-rata anggota laki-laki 3,71 juga sangat buruk.
Nilai rata-rata aggt perempuan memang lebih baik 3,99 dari anggt laki, namun msh sangat buruk.

2.1. Predikat Nilai Per Fraksi

Data ini menunjukan
Jumlah anggota di
setiap
Fraksi yg mendapat
nilai sesuai predikat
di atas.

Predikat Nilai Anggota Per Fraksi
No

Partai

Predikat
Sangat
Baik

Baik

Cukup

Buruk

Sangat
Buruk

1

F. PD

0

0

3

28

105

2

F Golkar

3

22

35

19

18

3

F PDIP

0

2

3

19

63

4

F PKS

0

0

2

13

38

5

F PAN

0

0

0

6

37

6

F PPP

0

0

0

16

19

7

F PKB

1

0

6

7

8

8

F Gerindra

0

0

1

6

17

9

F Hanura

0

0

1

3

13

Nilai rata2 aggt per fraksi ini menunjukan:
1. Hanya F Golkar yg mendapat nilai rata2 = 5,75 (cukup)
2. F PKB mendapat Nilai rata2 + 5 (buruk)
3. Tujuh fraksi lainnya hanya mendapat nilai rata2 berkisar 2 – 3 (sangat buruk).

3.1. Predikat Nilai Per Komisi

Data ini menunjukan:
Jumlah anggota di setiap komisi yg mendapat nilai sesuai
predikat sangat baik, baik, cukup, buruk dan sangat buruk.

Predikat Nilai Per Komisi
Komisi

Nilai
Sangat Baik

Baik

Cukup

Buruk

Sangat
Buruk

Komisi I

0

1

0

7

31

Komisi II

0

1

10

5

31

Komisi III

0

1

4

9

37

Komisi IV

0

3

7

7

31

Komisi V

2

1

6

19

20

Komisi VI

0

1

0

6

40

Komisi VII

1

12

3

22

11

Komisi VIII

0

2

6

9

24

Komisi IX

0

3

5

3

34

Komisi X

1

1

6

18

27

Komisi XI

0

3

4

12

32

2.1. Nilai Rata-Rata Per Komisi

- Nilai rata-rata setiap komisi sangat buruk
- Tiga komisi dengan nilai terrendah Komisi VI, I dan Komisi IX
- Tiga komisi mendapat nilai cukup meski dibawah 5: Komisi X (4,57),
Kom. V (4,34) dan VIII (4,2)
- Hanya satu komisi yg mendapat nilai rata2 = 5,11 yakni komisi VII.

-Mayoritas, 70% anggota DPR tidak melakukan kunjungan saat reses
- Hanya 11% anggota yg melakukan kunjungan penuh ke dapil saat reses
- Hanya 6% yg melakukan kunjungan selama 3 kali saat reses

- Tingkat kehadiran cukup baik, 38% angggota memiliki
tingkat kehadiran 85% keatas
- Namun sebanyak 22% anggota yg tingkat kehadirannya di bawah 40%.

- - Mayoritas anggota DPR, 78,4% tingkat keaktifan bicaranya di bawah 40%.
- Hanya 1,9% anggota yg memiliki tingkat keaktifan di atas 85%.

1. Jumlah anggota yg dinilai 519 orang, dikurangi anggota yang
meninggal dan PAW. Pimpinan DPR juga tidak dinilai karena basis
penilaian adalah Komisi.
2. Risalah rapat Komisi yang dijadikan basis penilaian anggota bicara
adalah 300 risalah rapat.
2. Jumlah rapat komisi yang dijadikan basis penilaian kehadiran
anggota adalah 635 rapat.
3. Rapor ini menilai kinerja anggota selama satu tahun, yakni 2012.
Idealnya rapor ini dikeluarkan setiap tahun selama satu periode
masa bakti anggota DPR.
4. Rapor anggota DPR harus dibedakan dengan survey opini publik
tentang anggota DPR. Rapor didasarkan pada data faktual yang
diambil dari catatan kehadiran, dokumentasi sidang dan laporan
kegiatan (tertulis) anggota DPR selama satu kurun waktu tertentu.
Sebaliknya survey opini publik berdasarkan data yang sifatnya
personal berupa penilaian dari responden.

5. Karena itu keunggulan metode rapor ini adalah berbasis data yang
tdk dapat disangkal. Tetapi keunggulan ini sekaligus menyatakan
kelemahan, yaitu ketergantungan pada ketersediaan data yang
meliputi kegiatan-kegiatan seluruh anggota DPR sebagai populasi
rapor.
6. Berdasarkan rapor ini, tergambarkan variasi kualitas anggota DPR,
yaitu: sangat baik, baik, cukup, buruk, dan sangat buruk. Secara
rata-rata kumulatif, sebagian besar nilai rapor anggota DPR sangat
buruk.
7. Mengacu pada rapor ini dan jika punya sence of serving, anggota DPR
dapat berbenah diri untuk meningkatkan kualitas kinerjanya.
Demikian juga jika Fraksi mempunyai sense of responsibility atas
kualitas kinerja anggotanya, dapat mengacu kelemahan-kelemahan
anggota DPR yang tergambar dalam rapor ini.
8. Metode rapor ini terbuka untuk digunakan siapa saja untuk
memberikan penilaian terhadap kinerja perwakilan, agar perwakilan
rakyat di aras nasional, dan daerah senantiasa terbantu untuk
memaknai peran dan tugas konstitusionalnya: menyuarakan dan

