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A B S T R A K

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif diharapkan
mampu menempatkan dirinya sebagai lembaga yang menjadi sumber inisiatif dan
prakarsa masyarakat ataupun perpanjangan tangan kepentingan umum dan dapat
mewujudkan Good Governance.
 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada masa pra survei bahwa ada
beberapa fenomena atau gejala-gejala yang terjadi di DPRD Provinsi Kepulauan
Riau yaitu masih tingginya polemik kepentingan politik dalam pengambilan
keputusan baik pada Rapat Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran
(Banggar),  Komisi/Alat Kelengkapan dan rapat Paripurna sehingga mengesankan
bahwa kepentingan publik/masyarakat ditinggalkan dan kurang diperhatikan.
Masih ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
yang kurang disiplin dalam bekerja seperti mangkir dalam menghadiri sidang yang
membahas tentang rancangan peraturan daerah, disamping itu jadwal sidang yang
sering berubah-ubah dan tidak konsisten sehingga ketika pengambilan keputusan
diperlukan dengan bersifat mendesak maka anggota Dewan Perwakilan Rakyat
daerah Provinsi Kepulauan Riau bekerja diburu dengan waktu sehingga hasil atau
kebijakan yang dihasilkan menjadi terkendala atau  tidak maksimal. Terjadinya
polemik mekanisme dalam pengambilan keputusan terutama dalam hal
pembahasan Peraturan Daerah, sehingga menghambat terpenuhinya regulasi
hukum di daerah.
 Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Dalam
penelitian ini sampelnya terdiri dari orang pegawai yang mana teknik pengambilan
sampelnya menggunakan sampel purposif. Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. 
 Setelah dilakukan penelitian, hasil akhir penelitian menyatakan bahwa Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Konteks Good
Governance (Studi Kasus DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2009-2014)
sudah menjalankan perannya dengan baik dan sudah sesuai dengan fungsinya.
Namun ada hal yang harus diperhatikan seperti DPRD Provinsi Kepulauan Riau
belum sepenuhnya menjalankan prinsip keterbukaan dalam pembuatan kebijakan,
penyusunan anggran, dan pengawasan, Masih sering terjadi permasalahan antara
anggota DPRD dengan media cetak karena sulitnya mendapatkan informasi dari
DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Kata Kunci : Peran, Good Governance, Transparansi, Daya tanggap, Akuntabilitas
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A B S T R A C T

Legislative Council as the legislative body should be able to position itself
as an institution that became the source of initiative and community initiatives, or
an extension of the public interest and can realize good governance.

Based on observations made during the pre-survey that there are some
phenomena or symptoms that occur in the DPRD Riau Islands province is still
high polemics political interests in decision-making both at the Board Meeting of
Council (Banmus), Budget Agency (Banggar), Commission / Tool completeness
and plenary meetings so impressive that the public interest / community
abandoned and less attention. There is still a member of the Regional
Representatives Council Riau Islands Province who lack discipline in working as
defaulters in attending a session discussing the draft local regulations, in addition
to the schedule is often fickle and inconsistent decision-making so that when it is
urgently needed by the members of the Board Representatives of the Riau Islands
province working area hunted with time so that the resulting policy outcomes or
be constrained or not the maximum. The polemic in the decision-making
mechanism, especially in the discussion of local regulation, thus hampering the
fulfillment of legal regulations in the area.

The type of research used is descriptive qualitative. In this study sample
consisted of employees which the sample collection technique using purposive
sampling. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative
data analysis techniques.

After doing research, the end result of the study stated that the Legislative
Council Riau Islands Province in the Context of Good Governance (Case Study
DPRD Riau Islands Province 2009-2014 period) already function well and are in
accordance with its function. But there are things to consider such as the DPRD
Riau Islands Province has not fully follow the principle of transparency in
policy-making, preparation anggran, and monitoring, are still frequently arise
between members of parliament with the print media because of the difficulty of
getting information from DPRD Riau Islands Province.

Keywords: Roles, Good Governance, Transparency, Responsiveness,
Accountability
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Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam
Konteks Pelaksanaan Good Governance

(Studi Kasus DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2009-2014)

A. Latar Belakang

  Dewasa ini tuntutan terhadap pelaksanaan otonomi yang lebih luas dan lebih

nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin kuat dirasakan dan

diharapkan oleh pemerintah daerah, dan hal ini merupakan suatu kewajaran dan

keharusan bagi pemerintah pusat untuk memberikannya secara utuh. Mengingat

sepanjang sejarah perjalanan gagasan otonomi daerah yang telah dituangkan

dalam berbagai bentuk perundang-undangan selama masa pemerintah orde lama

dan orde baru, dalam kenyataanya hanya sebatas atau sekedar gagasan saja belum

diimplementasikan secara benar dan tepat. 

  Pemberian otonomi daerah kepada daerah otonom harus didasarkan pada asas

desentralisasi, dimana daerah-daerah diberikan kewenangan dan kekuasaan untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan tetap mengacu pada

ketentuan yang berlaku. Penegasan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam

pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Pembagian daerah

Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan

pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang,denganmemandang dan

mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan  hak

asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”. 

 Berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka Indonesia

dibagi atas daerah besar, yaitu Provinsi dan daerah Provinsi di bagi dalam daerah
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yang lebih kecil, yaitu Kabupaten dan Kota sejalan dengan kehendak dari

Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai perwujudan dari apa yang disebut

Badan Perwakilan Daerah, ini berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan

daerah mengikutsertakan rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

   Sejalan dengan itu pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

didasarkan pada prinsip sistem pemerintahan dimana daerah mempunyai

kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Ketentuan-ketentuan yang

mengatur mengenai otonomi daerah sejak pertama kalinya disusun melalui

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 sampai lahirnya Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004, telah menggariskan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah secara tegas dalam otonomi daerah dimaksud. Dimana dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dinyatakan

bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah merupakan mitra kerja dan sejajar dalam

kedudukannya, ini membuktikan bahwa dalam penataan regulasi daerah DPRD

memiliki andil dan peran yang sangat strategis.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif seharusnya

mampu menempatkan dirinya sebagai lembaga yang menjadi sumber inisiatif dan

prakarsa masyarakat ataupun perpanjangan tangan kepentingan umum. Dimana

pemberian hak dan wewenang kepada DPRD yang sangat luas merupakan bukti

bahwa upaya demokratisasi pemerintahan daerah semakin menunjukkan bentuk

yang lebih nyata dan konkrit walaupun dalam implementasinya masih sedikit
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mengalami beberapa kendala, minimal sudah ada itikad dan rambu-rambu yang

harus dilalui. Dengan kewenangan yang dimiliki tentunya akan memberikan

bargaining position dengan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan

sehingga dominasi eksekutif bisa dijalankan secara seimbang. Tetapi itu semua

masih sangat tergantung dengan sumber daya manusia dan kemampuan

masing-masing personil DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsi yang

dimilikinya, selain itu juga pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh, baik

melalui pendidikan formal maupun informal sangat penting agar dapat

mengimbangi kemampuan sumber daya manusia yang terdapat pada pihak

eksekutif. 

  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seharusnya mengontrol jalanya

pemerintah agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan sebaliknya

merusak dan mengkondisikan eksekutif untuk melakukan

penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan-aturan yang berlaku. Untuk

menghindari adanya kooptasi politik antara kepala daerah dengan DPRD maupun

sebaliknya perlu dijalankan melalui prinsip “Check and Balanses” artinya adanya

keseimbangan serta merta adanya pengawasan terus menerus terhadap

kewenangan yang diberikan.

  Selanjutnya menurut Kartiwa (2010: 10-11) Good Governance pada sektor

publik di indonesia diamanatkan kepada tiga bagian yaitu: Eksekutif. Yudikatif

dan legislatif. Penulis fokuskan pada pembahasan good governance yang

diamanatkan kepada legislatif yang diemban oleh Dewan Perwakilan Rakyat
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daerah (DPRD).Dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat, DPRD

melakukan tiga fungsi utama yaitu :

1. Fungsi Legislasi yaitu suatu proses untuk mengakomodasi berbagai

kepentingan para pihak (stakholders), untuk menentukan bagaimana

pembangunan di daerah akan terlaksana. Dalam menjalankan fungsi

legislasi ini DPRD berperan sebagai policy maker, dan bukan policy

implementer di daerah, artinya antara DPRD sebagai pejabat publik

dengan masyarakat sebagai stakeholders.

2. Fungsi Penganggaran yaitu penyusunan dan penetapan anggaran

pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam

konteks good governance, maka peran serta DPRD harus diwujudkan

dalam tiap proses penyusunan APBD dengan menjunjung  fiduciary duty.

3. Fungsi pengawasan yaitu salah satu fungsi manajeman untuk menjamin

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah

ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan

efisien.

 Sebagaimana di ketahui bahwa Anggota DPRD dipilih oleh rakyat secara

langsung sehingga dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk melaksanakan

amanat dan suara rakyat melalui fungsi, tugas dan wewenang yang dimilikiny

sehingga roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan selaras dan

seimbang, disamping itu perlunya mewujudkan mekanisme kerja yang efektif

melalui manajemen yang mampu mengerakkan dan mengorganisir sumber daya
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yang ada, dengan demikian konsep tentang penyelenggaraan pemerintahan yang

baik dan bersih dapat terselenggara dan dapat memberikan manfaat secara efektif

dan efesien kepada kepentingan publik.

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif yang

kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak mungkin melepaskan dirinya dari

kehidupan rakyat yang diwakilinya. Oleh karena itu secara material mempunyai

kewajiban untuk memberikan palayanan kepada rakyat atau publik yang

diwakilinya. DPRD sebagai wakil rakyat dalam tindakan dan perbuatan harus

menyesuaikan dengan norma-norma yang dianut dan berlaku dalam kebudayaan

rakyat yang diwakilinya. Dengan demikian DPRD tidak akan melakukan

perbuatan yang tidak terpuji, menguntungkan pribadi dan membebani anggaran

rakyat untuk kepentingannya. Dengan memahami etika pemerintah diharapkan

dapat mengurangi tindakan-tindakan yang tercela, tidak terpuji dan merugikan

masyarakat. 

 Bertitik tolak dari gejala-gejala tersebut, yang menjadi rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Peran Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Konteks Pelaksanaan Good Governance

(Studi Kasus DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2009-2014)?”. Adapun

tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah  untuk mengetahui Peran Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi Kepulauan Riau Dalam Konteks

Pelaksanaan Good Governance.

B.  Landasan Teori
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1. Peran dan Peranan

Peneliti menggunakan landasan teoritis yang dikemukakan oleh Goffman,

sebagaimana yang dikutip oleh Hartono dan Chester (1987:118-121),  mereka

mengatakan : “ Peran adalah prilaku yang diharapkan seseorang yang mempuyai

suatu status. Setiap orang mempunyai sejumlah status yang diharapkan mengisi

peran yang dengan status tersebut. Peran yang berkaitan dengan pekerjaan akan

menimbulkan perubahan pribadi, sehingga terdapat pengaruh timbal balik dari

manusia terhadap pekerjaan dan dari pekerjaan terhadap manusia. Menurut Ali

(2002:464) menjelaskan: Peranan adalah perilaku yang berlangsung atau tindakan

yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam sturuktur organisasi”.

Ditambahkan oleh Ali (2002:446) menjelaskan bahwa: ”Istilah peranan dipakai

untuk menunjukan gabungan pola-pola kebudayaan yang berkaitan dengan posisi

status tertentu. Mengacu pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Peran

adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap

seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh

keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.

 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

 Menurut UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (2010:181) DPRD Provinsi merupakan Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
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Pemerintahan Daerah Provinsi. Selanjutnya DPRD Provinsi mempunyai fungsi

adalah legislasi, anggaran dan pengawasan. 

 Menurut Pendapat Poerwadarminta (1997:33) Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah adalah :

1. Majelis atau badan yang terdiri dari beberapa anggota yang

pekerjaannya member nasehat, memutuskan sesuatu hal dan

sebagainya dengan jalan berunding.

2. Dewan yang anggotanya wakil rakyat, bertujuan untuk memperhatikan

pemerintah daerah.

 Sedangkan menurut Budiardjo (1998:173) menyebutkan : “Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga yang legislate atau membuat peraturan,

peraturan perundang-undangan yang di buatnya mencerminkan

kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan

yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum”.

 Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan

kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara

bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan

yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam

membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan

bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra

sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah

sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu
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membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan

merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi

masing-masing.

Menurut sumarto (2009:1-2) Governance, diartikan sebagai mekanisme,

praktik dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta

memecahkan masalah-masalah publik. Kualitas governance dinilai dari kualitas

interaksi yng terjadi antara komponen governance yaitu pemerintah, civil society

dan sektor swasta. Lebih lanjut dikatakan Sumarto (2009:17)Istilah good

governancesaat ini menjadi sangat “trendi”. Ada yang menterjemahkan good

governance sebagai kepemerintahan yang prima atau tata pemerintahan yang baik.

 Menurut Dwiyanto (2008:80) ada 10 indikator good governane antara lain

transparansi, partisipasi, daya tanggap,  akuntabilitas,  penegak hukum, kesetaraan,

wawasan kedepan, , pengawasan publik, efektivitas dan efisiensi dan

profesionalisme. Dari 10 indikato yang menjadi prinsip tata pemerintahan yang

baik, penulis mengambil 4 indikator yang mendekati Peran DPRD Provinsi

Kepulauan Riau dalam konteks pelaksanaan good governance sebagai berikut:

1. Keterbukaan dan Transparansi

Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip good governance adalah

Transparansi. Aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan

keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Bersikap terbuka dan bertanggungjawab

untuk mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia di dalamnya

berperan dalam mengamalkan dan melembagakan kode etik dimaksud, sehingga
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dapat menjadikan diri mereka sebagi panutan masyarakat dan itu dilakukan

sebagai bagian dari pelaksanaan tanggungjawab dan pertanggungjawaban kepada

masyarakat dan negara. Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam

membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD

dan masyarakat. 

2. Partisipasi Masyarakat

  Partisipasi (participation) dalam hal ini adalah persama hak dalam

mengambil semua keputusan, baik dalam langsung maupun tidak langsung yaitu

melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakilkan kepentingan mereka.

Kata kunci dalam pembangunan demokratis adalah partisipasi masyarakat. Secara

teoritis, partisipasi adalah keterlibatan secara terbuka (inclusion) dan keikutsertaan

(involvement). Keduanya mengandung kesamaan tetapi berbeda padatitik

tekannya. Inclusion menyangkut siapa saja yang terlibat, sedangakan involvement

berbicara bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti memberi ruang bagi

siapa saja untuk terlibat dalam proses pembangunan, terutama

kelompok-kelompok masyarakat minoritas, miskin, rakyat kecil dan perempuan.

3. Daya Tanggap

 Daya Tanggap (responsiveness) adalah syarat mutlak langkah awal

pelaksanaan Good Governance. Percuma berjanji melaksanakan pemerintahan

yang baik bila kritik keburukan atau saran kemajuan berbagai hal penegakkan

hukum, kinerja, pertanggungjawaban, dan persamaan hak dan kewajiban

seseorang/masyarakat, selalu lambat atau tidak ditanggapi pemerintah. Pemerintah
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yang peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat adalah

sebuah impian dari good governance. Peranan pemerintah harus memahami

kebutuhan objektif masyarakatnya, jangan menunggu mereka dan menyampaikan

keinginan – keinginan itu, pemerintah diharapakan proaktif mempelajari dan

menganalisis kebutuhan-kebutuhan mereka, untuk kemudian melahirkan berbagai

kebijakan strategis guna memenuhi kepengtingan umum yang pro terhadap

masyarakat, tanpa ada diskriminasi terhadap golongan-golongan.

4. Akuntabilitas

Menurut Profesor Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai

“pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka

yang memberi mandat itu.” Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan

menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga

pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan

kondisi saling mengawasi (checks and balances sistem). Sedangkan dalam bidang

politik, yang juga berhubungan dengan masyarakat secara umum, akuntabilitas

didefinisikan sebagai mekanisme penggantian pejabat atau penguasa, tidak ada

usaha untuk membangun monoloyalitas secara sistematis, serta ada definisi dan

penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah rule of law.

Sedangkan publik accountability didefinisikan sebagai adanya pembatasan tugas

yang jelas dan efisien.Secara garis besar disimpulkan bahwa akuntabilitas

berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat

yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang
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sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat.`Akuntabilitas

publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat

birokrasi.

C.  Pembahasan

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif seharusnya

mampu menempatkan dirinya sebagai lembaga yang menjadi sumber inisiatif dan

prakarsa masyarakat ataupun perpanjangan tangan kepentingan umum. Dimana

pemberian hak dan wewenang kepada DPRD yang sangat luas merupakan bukti

bahwa upaya demokratisasi pemerintahan daerah semakin menunjukkan bentuk

yang lebih nyata dan konkrit. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga

legislatif yang kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak mungkin melepaskan

dirinya dari kehidupan rakyat yang diwakilinya. Oleh karena itu secara material

mempunyai kewajiban untuk memberikan palayanan kepada rakyat atau publik

yang diwakilinya. DPRD sebagai wakil rakyat dalam tindakan dan perbuatan

harus menyesuaikan dengan norma-norma yang dianut dan berlaku dalam

kebudayaan rakyat yang diwakilinya. 

 Good governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi

buruk banyak orang di Indonesia. Kendati pemahaman mereka tentang good

governance berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka

membayangkan bahwa dengan good governance mereka akan dapat memiliki

kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak di antara mereka membayangkan

bahwa dengan memiliki praktik good governance yang lebih baik, maka kualitas
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pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah,

dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga.

 Dewasa ini permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia semakin

komplek dan semakin sarat. Oknum-oknum organisasi pemerintah yang

seyogyanya menjadi panutan rakyat banyak yang tersandung masalah hukum.

Eksistensi pemerintahan yang baik atau yang sering disebut good governance yang

selama ini dielukan-elukan faktanya saat ini masih menjadi mimpi dan hanyalah

sebatas jargon belaka. Indonesia harus segera terbangun dari tidur panjangnya.

Revolusi disetiap bidang harus dilakukan karena setiap produk yang dihasilkan

hanya mewadahi kepentingan partai politik, fraksi dan sekelompok orang. Padahal

seharusnya penyelenggaraan negara yang baik harus menjadi perhatian serius.

Transparansi memang bisa menjadi salah satu solusi tetapi apakah cukup hanya itu

untuk mencapai good governance. 

 Dari 10 indikator yang menjadi prinsip tata pemerintahan yang baik, penulis

mengambil 4 indikator yang mendekati Peran DPRD Provinsi Kepulauan Riau

dalam konteks pelaksanaan good governance diantaranya yaitu Transparansi,

Partisipasi Masyarakat,  Daya Tanggap, Akuntabilitas.

 1. Transparansi

 Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip good governance adalah

Transparansi. Aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan

keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Bersikap terbuka dan bertanggungjawab

untuk mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia di dalamnya
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berperan dalam mengamalkan dan melembagakan kode etik dimaksud, sehingga

dapat menjadikan diri mereka sebagi panutan masyarakat dan itu dilakukan

sebagai bagian dari pelaksanaan tanggungjawab dan pertanggungjawaban kepada

masyarakat dan negara. 

a. Keterbukaan dalam fungsi

Legislasi yaitu penyediaan

Informasi tentang pembentukan

peraturan daerah.

Keterbukaan anggota DPRD Provinsi kepada masyarakat adalah suatu Hak

yang harus diperoleh oleh setiap masyarakat. Salah satu elemen penting dalam

mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk

memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hak atas

Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara

untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makindapat

dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga

relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses

pengambilan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan maka dapat dianalisa bahwa sebagai

alat kontrol kebijakan kini sifatnya berorientasi publik. Dimana setiap kebijakan

harus lebih dulu dibuka ke hadapan umum, agar mendapat respons. Respons inilah

yang nanti menjadi simpulan untuk dijadikan regulasi. Sedangkan fungsi

komunikasi yang diusung adalah mengajari rakyat agar lebih dewasa
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berdemokrasi. Rakyat akan makin tahu bagaimana berkomunikasi dengan

wakil-wakil mereka di DPRD. Dengan begitu, sangat minim peluang terjadinya

kesalahan persepsi atas setiap kebijakan yang akan dikeluarkan legislative.

Layanan informasi dan aspirasi disediakan 24 jam untuk lebih memaksimalkan

fungsi-fungsi DPRD. Khususnya dalam bidang pengawasan, anggaran dan

legislasi.

b. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur - prosedur,

biaya-biaya dan tanggung jawab.

 Penyediaan informasi yang jelas merupakan salah satu bentuk perwwujudan

trasnparasnsi yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau kepada

masyarakat. 

 Menurut  Mustopadidjaja (2003 :261) “perwujudan kepemerintahan yang

baik (good governance) yang sasaran pokoknya adalah terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan yang: professional, berkepastian hukum,

transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN; peka dan

tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat

pelayanan, dan pertanggungjawaban publik; dan, integritas pengabdian dalam

mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan

bernegara”

 Berdasarkan pendapat ahli tersebut dan pemaparan oleh informan dapat

diketahui bahwa dalam menjalankan perannya, DPRD Provinsi Kepulauan Riau

sudah menjalankan prinsip transparan dalam Good Governance yang mana telah
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memberikan berbagai informasi kepada masyarakat mengenai biaya, prosedur

lainnya yang berjalan melalui media koran maupun internet. Hal ini menunjukkan

bahwa transparansi dalam kepemerintahan yang baik sudah terlaksana dengan

baik. Khusus masalah-masalah pembangunan dan anggaran tak ada yang tertutup

atau ditutup-tutupi, sebab hal itu merupakan hak masyarakat untuk mengetahui

rencana dan realisasi anggaran, serta hasil pembangunan dari anggaran tersebut. 

c. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa

dan lembaga diluar pemerintahan

Konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak

dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang

informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana

masyarakat beserta penggunaannya. Pemerintah wajib memberikan

pertanggungjawabannya atas semua aktivitasnya kepada masyarakat. Seiring

dengan meningkatnya aktivitas pemerintah dalam pengaturan perdagangan dan

industri, perlindungan hak asasi dan kepemilikan serta penyediaan jasa sosial,

timbul kesadaran yang luas untuk menciptakan system pertanggungjawaban

pemerintah yang lebih komprehensif. Sistem tersebut antara lain meliputi sistem

anggaran pendapatan dan belanja, organisasi pelayanan pemerintah, manajemen

wilayah yang profesional serta pengembangan praktik akuntansi dan pelaporan

keuangan.

keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat

dipenuhi hanya dengan informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh
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apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan

efektif. Sehingga DPR juga seharusnya meningkatkan arus informasi kepada

masyarakat melalui kerjasama dengan media masa dan lembaga di luar

pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan seluruh informan serta dari hasil observasi

yang dilakukan maka ditemukan bahwa hubungan kerjaasama yang terjalin sudah

baik. semua sudah bekerja saling mendukung. Hanya saja terkadang permasalahan

terjadi karena biasanya tidak semua kegiatan dapat diinformasikan DPRD kepada

media massa sehingga terjadi pemberitaan yang membuat masyarakat berpandang

negatif. Begitu juga dengan lembaga non pemerintah seperti LSM selama ini juga

sudah banyak membatu pelaksaan pekerjaan DPRD tidak hanya itu LSM juga

sebagai alat kontrol terhadap kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Pers memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya good

governance. Media sebagai salah satu sumber informasi publik diharapkan bisa

menjadi alat untuk mendorong berjalannya ketiga prinsip-prinsip good

governance. Harus diakui bahwa melalui media massa, serangkaian peristiwa,

opini, dan realitas dapat disajikan dalam bentuk informasi kepada masyarakat.

Dengan menyajikan berita-berita aktual dari berbagai isu yang berkaitan dengan

praktik-praktik korupsi, hukum, politik, dan seterusnya, menunjukkan bahwa

sesungguhnya media pers memiliki kontribusi yang esensial dalam mendukung

terwujudnya good governance. Melalui berita-berita media pers yang informatif,

cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, diharapkan dapat memberikan kontribusi
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yang signifikan dalam mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik (good

governance).

 2. Partisipasi Masyarakat

 Partisipasi dalam hal ini adalah persama hak dalam mengambil semua

keputusan, baik dalam langsung maupun tidak langsung yaitu melalui lembaga

perwakilan yang sah untuk mewakilkan kepentingan mereka. Kata kunci dalam

pembangunan demokratis adalah partisipasi masyarakat. Secara teoritis, partisipasi

adalah keterlibatan secara terbuka (inclusion) dan keikutsertaan (involvement).

Keduanya mengandung kesamaan tetapi berbeda padatitik tekannya. Inclusion

menyangkut siapa saja yang terlibat, sedangakan involvement berbicara

bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti memberi ruang bagi siapa saja

untuk terlibat dalam proses pembangunan, terutama kelompok-kelompok

masyarakat minoritas, miskin, rakyat kecil dan perempuan.

a.    Perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

daerah (rencana strategi, pola dasar dan program perencanaan

daerah), serta program perencanaan tahunan daerah

 Dalam perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

daerah dibutuhkan partisipasi berbagai elemen, tidak hanya anggota DPRD juga

masyarakat. Pembangunan merupakan sebuah proses yang terencana yang

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu proses yang

paling penting adalah perencanaan pembangunan. Oleh karena itu didalam proses

perencanaan peran serta masyarakat mutlak diperlukan sebab didalam
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pembangunan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan saja tetapi juga

subjek pembangunan. Di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan tersebut diatas telah dinyatakan didalam Bab II

Pasal 4 Huruf d yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan bertujuan

untuk mengoptimalkan partipasi masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang

tersebut telah menjamin bahwa dalam setiap langkah perencanaan pembangunan

baik ditingkat pusat maupun daerah partisipasi masyarakat wajib untuk didengar

dan dipertimbangkan oleh pemerintah.

 Dalam konsep demokrasi modern, kebijakan negara tidaklah hanya berisi

cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini

publik (public opinion) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan

atau tercermin dalam kebijakan-kebijakan negara atau dengan kata lain setiap

kebijakan negara haruslah selalu berorientasi pada kepentingan umum (public

interest). Apabila kepentingan publik adalah sentral, maka menjadikan

administrator publik (eksekutif) sebagai profesional yang proaktif adalah mutlak,

yaitu administrator yang selalu berusaha meningkatkan responbilitas obyektif dan

subyektif terhadap aspirasi masyarakat didalam membuat kebijakan publik.

 Dari hasil wawancara yang dilakukan dan dari hasil observasi maka dapat

dianalisa bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat. Karena perwakilan dari

elemen masyarakat belum tentu bisa mengeluarkan aspirasi dan sesuai dengan apa

yang diharapkan oleh masyarakat. kebijakan yang dibuat oleh DPRD harus

mengabdi pada kepentingan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa
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kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan

atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi

pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

b. Berpartisipasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja

Terjadinya perubahan paradigma sesuai dengan amanat UU Otoda menuntut

adanya partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran sehingga akan

memperkuat pengawasan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran

(Sopanah, 2004). Dalam UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan

pembangunan Nasional mekanisme partisipasi penganggaran sudah diatur

sedemikian rupa yang kemudian diperjelas dalam Keputusan Menteri Dalam

Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 yang sekarang di revisi menjadi

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 serta

melalui Surat Edaran Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(BAPPENAS) dan Menteri Dalam Negeri No.1354/M.PPN/03/2004050/744/SJ

yang inti dari keempat peraturaan tersebut adalah mekanisme partisipasi

masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Permendagri 13 Tahun 2006

sekarang direvisi menjadi Permendagri 59 Tahun 2007. Achmadi dkk (2002)

menegaskan, bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan

otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan

aspirasi. Partisipasi masyarakat menjadi penting bagi sebuah pemerintahan

sebagai upaya untuk meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, memberikan
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perlindungan kepada masyarakat, serta memberi suara bagi pihak yang terimbas

oleh kebijakan publik yang diterapkan.

Dari hasil wawancara dengan seluruh informan dan dari hasil observasi yang

dilakukan maka dapat dianalisa bahwa sebenarnya partisipasi masyarakat dalam

penetapan anggaran masih belum optimal. Ini dapat dilihat dari Musrembang yang

dilakukan tidak bisa menjamin bahwa semua aspirasi masyarakat dapat didengar

dan terealisasi.

Musrenbang adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi

perencanaan yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan

usulan/kebutuhan masyarakat (bottom up planning) dengan apa yang akan

diprogram pemerintah (top down planning). Idealnya pelaksanaan Musrenbang

melibatkan masyarakat/stakeholder non Pemerintah mulai dari tahapan Proses,

Penentuan, dan Pelaksanaan termasuk stakeholder secara bersama memikirkan

bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil Musrenbang. Ini bisa

terjadi jika benar Pemerintah duduk secara bersama dan setara dalam memikirkan

Pembangunan yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat kedepan.

Musrenbang adalah sebuah mekanisme yang benar – benar menjadi wadah dalam

mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana Pemerintah

merespon hal tersebut.

Namun kenyataan sebagian masyarakat menganggap tmekanisme

Musrenbang berbelit-belit. Apalagi kenyataan yang ada hasil Musrenbang bukan

menjadi bagian dari amanah yang akan dijalankan tahun berikutnya, akan tetapi
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terlihat dan terasa oleh masyarakat begitu banyak program yang terlaksana tanpa

melalui  musyawarah/proses komunikasi antar masyarakat dan pihak pelaksana.

Melihat rentang waktu yang panjang dalam semua tahapan APBD,tersedia cukup

waktu untuk melibatkan masyarakat. 

c. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan yaitu anggota DPRD Provinsi

Kepulauan Riau mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi

jalannya pemerintahan

Seperti yang tertuang dalam UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan

daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) merupakan wahana untuk

melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, yang secara artificial dalam era

reformasi ini telah mengalami pergeseran, baik dalam peran maupun fungsi

eksekutif cukup dominan bahkan fungsi legeslatif pun diperankan oleh eksekutif.

Seperti ditegaskan oleh Miriam Budiarto: “telah menjadi gejala umum bahwa titik

berat dibidang legeslatif telah bergeser ketangan eksekutif”. (Miriam Budiarjo,

1994 : 299)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu lembaga yang

mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam

realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat

belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan

masyarakat. Hal ini dapat kita lihat, dimana seringnya kebijakan-kebijakan yang

telah ditetapkan/di putuskan oleh pemerintah sama sekali tidak memihak tehadap

kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.
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Menguatnya peran DPRD (lembaga legislatif) di era reformasi dan otonomi

daerah saat ini, yang mana peran DPRD sebagai posisi sentral yang biasanya

tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat di era otonomi daerah ini, merupakan

fenomena yang cukup menarik. Tanggapan-tanggapan pesimis yang sebelumnya

mengarah kepada institusi lembaga perwakilan ini kini menjadi pembahasan yang

cukup menarik. Pergeseran akan peran dan fungsi lembaga legislatif di era

otonomi daerah ini di tandai dengan penegasan akan peran tugas dan wewenang

DPRD, yakin selain menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi

sebuah kebijakan pemerintah daerah juga melakukan fungsi pengawasan. Lebih

tegas lagi dinyatakan dalam penjelsan umum UU No 32 Tahun 2004, bahwa

DPRD harus menyatu dengan masyarakat daerah dan dipisahkan dari pemerintah

derah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan seluruh informan maka dapat

dianalisa bahwa partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemerintahan selama ini

sudah berjalan. DPRD Provinsi Kepulauan Riau sudah memberikan akses untuk

masyarakat mengkontrol kinerja pemerintahan. Sejalan dengan demokrasi politik 

dan demokrasi Indonesia, pendekatan pembangunan yang sesuai adalah yang

berorientasi dengan mengutamakan manusia, atau lebih dikenal dengan

pendekatan pembangunan partisiatif. Salah satu ciri  masyarakat yang sedang

berkembang ialah adanya kesadaran berbangsa dan bernegara yang lebih

meningkat. Indikator yang dapat dilihat dari kesadaran tersebut adalah partisipasi

masyarakat dalam proses pembangunan atau pemerintah. Pembangunan sebagai
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proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya

mengandung arti bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses tersebut.

3. Daya Tanggap

Daya Tanggap (responsiveness) adalah syarat mutlak langkah awal

pelaksanaan Good Governance. Percuma berjanji melaksanakan pemerintahan

yang baik bila kritik keburukan atau saran kemajuan berbagai hal penegakkan

hukum, kinerja, pertanggungjawaban, dan persamaan hak dan kewajiban

seseorang/masyarakat, selalu lambat atau tidak ditanggapi pemerintah. Pemerintah

yang peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat adalah

sebuah impian dari good governance. Peranan pemerintah harus memahami

kebutuhan objektif masyarakatnya, jangan menunggu mereka dan menyampaikan

keinginan – keinginan itu, pemerintah diharapakan proaktif mempelajari dan

menganalisis kebutuhan-kebutuhan mereka, untuk kemudian melahirkan berbagai

kebijakan strategis guna memenuhi kepengtingan umum yang pro terhadap

masyarakat, tanpa ada diskriminasi terhadap golongan-golongan.

 Pelayanan Prima merupakan salah satu bentuk usaha/kegiatan yang

diharapkan akan dapat memperbaiki capaian kinerja sebuah instansi/lembaga

menuju keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Layanan prima

merupakan pelayanan terbaik atau pelayanan sangat baik. Disebut sangat baik atau

terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi

pemberi pelayanan. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima

kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah
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termasuk DRPD sebagai abdi masyarakat. Sejalan dengan hal itu, pelayanan prima

juga diharapkan dapat memotivasi pemberi layanan lain melakukan tugasnya

dengan rajin dan kompeten.

 Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada semua informan bahwa

pelayanan sudah berjalan dengan baik karena daya tanggap anggota DRPD

terhadap permasalahan yang terjadi dimasyarakat sudah berjalan optimal dan

diselesaikan dengan waktu yang singkat. Ini dapat dilihat dari ketika ada

pengaduan maka DPRD akan turun langsung ke tempat kejadian dan

menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme penggantian pejabat atau

penguasa, tidak ada usaha untuk membangun monoloyalitas secara sistematis,

serta ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan

dibawah rule of law.  

Akuntabilitas sebagai “pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk

memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.” Akuntabilitas bermakna

pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi

kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan

kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (checks and balances

sistem). Sedangkan dalam bidang politik, yang juga berhubungan dengan

masyarakat secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme

penggantian pejabat atau penguasa, tidak ada usaha untuk membangun
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monoloyalitas secara sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas

terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah rule of law. Sedangkan publik

accountability didefinisikan sebagai adanya pembatasan tugas yang jelas dan

efisien.Secara garis besar disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan

kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di

dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan

nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut

adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan maka data dianalisa bahwa

Akuntabilitas kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap

masyarakat sebagai konstituen masih rendah. Ini bisa dilihat dari lemahnya fungsi

penganggaran, legislasi, dan pengawasan anggota DPRD yang terhormat.

Akuntabilitas kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap

masyarakat sebagai konstituen masih rendah. Ini bisa dilihat dari lemahnya fungsi

penganggaran, legislasi, dan pengawasan anggota DPRD yang terhormat.

D. Penutup

 1. Kesimpulan

 Berdasarkan Hasil dari analisa Bab sebelumnya maka dapat diambil

kesimpulan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Dalam Konteks Good Governance (Studi Kasus DPRD Provinsi Kepulauan Riau

Periode 2009-2014) sudah menjalankan perannya dengan baik dan sudah sesuai

dengan fungsinya yaitu fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, hal ini dapat
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dilihat dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau belum sepenuhnya menjalankan

prinsip keterbukaan dalam pembuatan kebijakan, penyusunan anggran, dan

pengawasan. Apalagi dalam masalah anggaran yang belum sepenuhnya terbuka

dan masih terkesan ditutupi.

 DPRD Provinsi Kepulauan Riau juga sudah mendorong masyarakat untuk ikut

berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti dalam penyusunan

kebijakan, dalam penyusunan anggaran. Dalam fungsinya sebagai legislasi,

anggaran dan pengawasan DPRD selalu melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap kebijakan atau program yang telah disusunnya. Serta dalam pembuatan

Keputusan sudah memenuhi prinsip administrasi yang benar. Faktor penghambat

peran DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalm konteks Good Governance lainnya

adalah:

a. Masih sering terjadi permasalahan antara anggota DPRD dengan media

cetak karena sulitnya mendapatkan informasi dari DPRD Provinsi

Kepulauan Riau sehingga membuat pemberitaan menjadi kurang valid.

b. Website yang sudah ada tidak selalu diperbaharui sehingga untuk kebijakan

baru dan berita terbaru tentang pelaksanaan kegiatan DPRD Provinsi

Kepulauan Riau terkini masih belum bisa didapatkan masyarakat

 2. Saran

 Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan kepada pihak

Dewan Perwakailan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berkenaan dengan

Perannya Dalam Konteks Good Governance (Studi Kasus DPRD Provinsi
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Kepulauan Riau Periode 2009-2014)  maka saran yang dapat penulis sampaikan

kepada pihak Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau antara

lain, Pertama, dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat seharusnya

anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau menjalankan asas keterbukaan dengan

lebih baik lagi, memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat

lewat media cetak tanpa mengurangi dan melebihi dari keadaan yang sebenarnya.

Kedua, Seharusnya website yang dapat memberitakan hal terkini dari

DPRD dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Sehingga dibutuhkan staff yang

memang bekerja khusus untuk melakukan pemberitaan terhadap pelaksanaan

fungsi DPRD Provinsi Kepulauan Riau seperti kebijakan terkini yang dirumuskan,

pertanggungjawaban pemakaian anggaran, serta pengawasan yang dilakukan

DPRD terhadap pemerintah.
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