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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini berjudul Implementasi Asas Keterbukaan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Penyusunan Peraturan Daerah 

Kota Pekanbaru Dalam Tahun 2018. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas pembentukan 

Peraturan Daerah yang diatur pada Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas: Asas kepastian hukum, Tertib 

penyelenggara negara,Kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, 

Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, Efektivitas, dan Keadilan.  

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah Implementasi Asas Keterbukaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kota Pekanbaru dalam Penyusunan Peraturan Daerah  Kota Pekanbaru 

dalam Tahun 2018 dan Apa Faktor Penghambat Atas Implementasi Asas 

Keterbukaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dalam 

Penyusunan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dalam Tahun 2018 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian sosiologis. Adapun metode pengumpulan data adalah melalui  

observasi, wawancara, dan studi pustaka. Metode analisis data dalam penelitian 

ini adalah  metode kualitatif sedangkan metode penarikan kesimpulan adalah 

menggunakan metode deduktif.  

 Dari hasil penelitian ini terhadap implementasi asas keterbukaan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru belum terterap sepenuhnya 

karena ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat terhadap penerapan asas 

keterbukaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru 

diantaranya yaitu Faktor internal yang meliputi masih terbatasnya partisipasi 

masyarakat dikarenakan kapasitas keuangan daerah,kurangnya keterampilan 

aparat pemerintahan daerah dalam legal drafting karena penempatan dari aparatur 

pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya, lemahnya 

koordinasi dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah antar instansi 

yang terkait sehingga dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah antar 

instansi masih terjadi kesenjangan. Sedangkan faktor eksternal diantaranya yaitu 

kurangnya respon masyarakat untuk ikut dalam kegiatan publik hearing, masih 

rendahnya dukungan media dalam mempublikasikan proses pembentukan 

Peraturan Daerah, Terbatasnya konsultan akademis yang ada sehingga menjadikan 

kurang mampunya pemerintah daerah untuk melakukan konsultasi masalah 

rancangan perda yang akan dibahas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk membangun sistem 

pemerintahan daerah yang demokratis, maka dari sudut politik hukum yang harus 

dilakukan adalah membangun mekanisme konsultasi publik dalam pembuatan 

produk hukum daerah khususnya peraturan daerah. Pemerintahan daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yaitu pada Pasal 18 ayat (2) bahwa Pemerintahan daerah provinsi, 

daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 
1
  

Otonomi daerah itu sendiri merupakan hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pelaksanaan otonomi daerah, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang 

sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara diberikan 

kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam 

mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di 

                                                             
1
 Mardiasmo, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta: Andi, 2002), h.59 



2 

 

 
 

daerahnya masing-masing.
2
 Hal ini berdampak pada tumbuhnya kreatifitas di 

daerah-daerah untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya 

manusianya. Dengan demikian, adanya otonomi dapat meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam mengelola daerahnya masing-masing baik secara kuantitas 

maupun kualitas.
3
 

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap orang mempunyai 

hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing individu, baik hak dan 

kewajiban sesama individu, individu dengan masyarakat, maupun individu / 

masyarakat dengan negara. Agar tidak terjadi benturan dalam memenuhi hak dan 

kewajiban, maka dibentuklah suatu aturan baik yang tertulis mapun yang tidak 

tertulis. Peraturan yang tertulis mempunyai sanksi yang tegas dan mengikat 

kepada individu / masyarakat dengan pembuat peraturan atau pemerintah. Tujuan 

diadakankannya peraturan atau undang-undang tersebut guna menciptakan 

ketertiban dan keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4
 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2004 yang disahkan pada tanggal 12 Agustus 2011. Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 merupakan acuan/pedoman bagi perancang dan 

pembentuk Peraturan Perundang-undangan ketika membentuk peraturan 

perundang-undangan. Undang-Undang tersebut mengatur pula pembentukan 

peraturan di tingkat daerah mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap 

                                                             
2
 Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h.264 

3
 Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, Sejarah Hukum, (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2007), h.8 
4
 M. Indra, Dinamika Hukum Tata Negara, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h.137 
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penyebarluasan. Bahkan hierarki dan materi muatan Peraturan Daerah juga diatur 

dalam Undang-Undang tersebut. Terhadap hierarki telah diatur dalam Pasal 7 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa hierarki 

Peraturan Perundang-undangan yaitu
5
:  

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;  

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;  

d. Peraturan Pemerintah;  

e. Peraturan Presiden;  

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan  

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

Di sisi lain, materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dalam Pasal 14 

yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan 

otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus/ciri khas 

daerah dan/atau menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi. 

Setiap daerah mempunyai peraturan daerah yang berbeda-beda antara 

daerah yang satu dengan daerah yang lain.  Peraturan daerah tersebut berlaku dan 

mengikat kepada masyarakat yang tinggal di suatu daerah tersebut, terlepas motif 

politik dibalik terciptanya suatu peraturan daerah tersebut. Sebagaimana 

                                                             
5
 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, Pasal 7 Ayat (1) 
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disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa:  

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan 

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.   

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan 

rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terdiri atas anggota partai 

politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan 

pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.
6
  Hal 

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 365 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2014 tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD menyebutkan DPRD Kabupaten/Kota 

mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.  DPRD 

Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 366 ayat (1) mempunyai 

wewenang dan tugas terkait legislasi yakni membentuk peraturan daerah 

kabupaten/kota bersama bupati/walikota. Dalam Pasal 372 huruf a pun dinyatakan 

bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota berhak mengajukan rancangan Perda 

kabupaten/kota. 

Legislasi adalah kewenangan membentuk undang-undang (legislative 

power). Legislasi atau dalam bahasa Inggris Legislation memiliki arti pembuatan 

perundang-undangan. Sedangkan legislatif menurut Kamus Besar Bahasa 

                                                             
6
 Ni’matul Huda, Otonomi Daerah , Filosifi, sejarah Perkembangannya dan 

Problematika, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.162 
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Indonesia adalah badan yang berwenang membuat undang-undang.
7
 Fungsi 

legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan 

para pihak (stakeholders), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah 

akan dilaksanakan.  

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan 

berpedoman pada asas-asas pembentukan Peraturan Daerah yang diatur pada 

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

yang terdiri atas:  

1. Asas kepastian hukum  

2. Tertib penyelenggara negara  

3. Kepentingan umum  

4. Keterbukaan 

5. Proporsionalitas 

6. Profesionalitas 

7. Akuntabilitas 

8. Efisiensi 

9. Efektivitas, dan  

10. Keadilan.  

Berdasarkan Penjelasan ketentuan tersebut di atas, bahwa asas-asas 

tersebut merupakan pendukung dalam pembentukan peraturan daerah (Perda) 

yang salah satunya asas keterbukaan. Dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah 

diperlukan adanya keterbukaan yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat baik 

                                                             
7
 Ahmad Yani, Pembentukan Undang-undang dan Perda, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 

h.199 
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dari unsur akademisi, praktisi, maupun dari unsur masyarakat terkait lainnya untuk 

berpartisipasi, baik dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan dan/atau dalam 

pembahasan Raperda dengan cara memberikan kesempatan untuk memberikan 

masukan atau saran pertimbangan secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.8 

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperolah informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif 

tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas 

hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
9
 

Menurut ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, 

menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah. Masyarakat diberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan kepada pemerintah 

dalam proses pembuatan rancangan Peraturan Daerah, yang pada intinya 

menyebutkan: 

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis 

dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  

2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dilakukan melalui:  

a. rapat dengar pendapat umum;  

b. kunjungan kerja;  

c. sosialisasi; dan/atau . 

d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.  

3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang 

perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas 

substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.  

                                                             
8 Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, (Jakarta 

: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.166 
9
 Bachsan Mustafa, Pokok–Pokok Hukum Administrasi Negara, (Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 1990), h.13 
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4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara 

lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 

Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan 

mudah oleh masyarakat. 

Prinsip keterbukaan juga memberikan kesempatan bagi rakyat untuk 

menyampaikan tanggapan dan kritik yang membangun terhadap pemerintah, 

memberikan penilaian terhadap jalannya pemerintahan. Pemerintah sebagai pihak 

berwenang harus mau dan mampu menyampaikan berbagai informasi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat, karena memperoleh informasi adalah hak bagi 

masyarakat yang dijamin dengan Undang-Undang. Selain itu, informasi yang 

disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat haruslah yang mengandung 

kebenaran, bukan hasil rekayasa. Informasi yang benar itu juga harus disampaikan 

secara ikhlas kepada seluruh warga/masyarakat. 
10

 

Berbicara tentang asas keterbukaan, maka asas ini terkait dengan 

partisipasi masyarakat. Selama ini peran masyarakat dalam proses pembentukan 

Peraturan Daerah masih bersifat parsial dan simbolik. Beberapa komunikasi 

massa yang dilakukan hanyalah sebagai pelengkap prosedur adanya penelitian 

dasar (basic research) yang melandasi perencanaan pembentukan Peraturan 

Daerah. Sementara dalam tahap perancangan dan pembahasan dilakukan oleh unit 

kerja dinas dari pemerintah atau oleh panitia khusus dari DPRD.  

Hakekat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan 

Daerah yaitu: (i) memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan 

kebijakan publik dalam menciptakan suatu good governance; (ii) memastikan 

adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat 

                                                             
10

 Armin, Hukum Adminitrasi Negara. (Rajawali Pers, Jakarta, 2011), h.34 
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dalam pembuatan kebijakan publik; (iii) meningkatkan kepercayaan warga kepada 

eksekutif dan legislatif; dan (iv) efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan 

masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, 

maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat 

dihemat.  

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama 

mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan 

negara.
11

 Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan 

sistem pertanggungjawaban pemerintah yang tepat, jelas dan nyata sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil 

guna dan bertanggungjawab serta bebas KKN.  

Keterbukaan dalam pengambilan keputusan merupakan suatu keharusan, 

karena pemerintah bertindak demi dan atas nama seluruh masyarakat maka 

seluruh masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang dilakukan serta apa yang 

akan menjadi kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Bukan hanya 

berhak mengetahui saja, namun masyarakat berhak berpartisipasi dalam proses 

pengambilan keputusan mulai dari proses pembuatan rancangan sampai 

ditetapkannya Peraturan Daerah.  

Jadi apapun yang menjadi masukan maupun keluhan baik yang 

disampaikan secara lisan atau tertulis merupakan wujud partisipasi masyarakat 

yang tansparan dan akuntabel. Sifat aspiratif tersebut tercermin ke dalam proses 

ketika hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah dari masukan yang berupa 

                                                             
11

 M. Djdijono, dkk, Membangun Indonesia Dari Daerah, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 

h.23 



9 

 

 
 

aspirasi masyarakat baik yang disampaikan secara tertulis maupun lisan 

diakomodasi oleh pembentuk Peraturan Daerah.  

Berdasarkan survey penulis, diketahui dalam tahun 2018 Pemerintah Kota 

Pekanbaru sudah menetapkan 14 (empat belas) peraturan daerah diantaranya 

adalah :  

1. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 

2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2011 

Tentang Pajak Parkir; 

3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2011 

Tentang Pajak Reklame; 

4. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 

Tentang Pajak Reklame; 

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 tahun 2011 

Tentang Pajak Restoran; 

6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2011 

Tentang Pajak Hotel; 

7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2012 

Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; 

8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2012 

Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2018 tentang 

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 

10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Penetapan Besaran dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Tahun 

Anggaran 2018; 

11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018 tentang Biaya 

Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota; 

12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan dan Jaminan Persalinan; 

13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2018 tentang Rencana 

Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Pekanbaru tahun 2018-2022; 
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14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif 

Bongkar Muat Kota Pekanbaru 2018.
12

 

 

Dari berbagai peraturan daerah atau yang kemudian disebut perda yang 

dilahirkan oleh Kota Pekanbaru sebagaimana tersebut di atas, ternyata masih 

banyak Perda Kota Pekanbaru yang tidak efektif terutama terkait dengan 

Peraturan Daerah tentang Parkir jalan umum di Kota Pekanbaru yang banyak 

mendapat sorotan dari berbagai pihak dan penolakan yang terjadi di masyarakat 

dari dikeluarkannya perda tersebut. Di samping tingginya biaya parkir masyarakat 

juga mempertanyakan pengelolaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

perparkiran di berbagai zona yang akan dikenakan dengan tarif yang tinggi 

sehingga dinilai tidak mencerminkan keadilan baik bagi masyarakat. Hal ini tidak 

lain dikarenakan kurangnya sosialisasi dan tidak adanya asas keterbukaan yang 

diterapkan dalam pembentukan peraturan daerah tersebut kepada masyarakat baik 

dari unsur akademisi dan praktisi. 

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah dijelaskan secara rinci tentang 

mekanisme pembentukan Peraturan Daerah yang mana dalam pembentukan 

Peraturan Daerah harus mencakup tahap 

1. Perencanaan, perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam 

Program Legislasi Daerah. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya 

disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan 

Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang 

disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. 
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2. Penyusunan, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari 

DPRD Provinsi atau Gubernur. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 

sebagaimana dimaksud disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/ 

atau Naskah Akademik. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan 

Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

3. Pembahasan, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD 

dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Pembahasan bersama 

tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan,yang dilakukan 

dalam rapat: komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD yang khusus 

menangani bidang legislasi, dan paripurna. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara pembahasan Ranperda diatur dengan Peraturan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

4. Pengesahan atau Penetapan, Rancangan Peraturan Daerah yang telah 

disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh 

pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi 

Peraturan Daerah. 

5. Pengundangan, Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah 

dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan 

Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat 

pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan 

Perundang-undangan yang bersangkutan. 
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6. Penyebarluasan, dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau 

memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. 

Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah 

Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat 

kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
13

 

Melihat permasalahan diatas, perlu untuk dilakukan inovasi dalam proses 

perencanaan sehingga aspirasi-aspirasi politik diyakini benar-benar terserap dalam 

perencanaan. Dengan demikian, pembahasan rancangan penyusunan Peraturan 

Daerah harusnya dapat lebih terbuka, dan diperlukan juga pengembangan strategi 

berupa dialog ataupun sosialisasi dengan cara transparan mengenai perencanaan 

Peraturan Daerah dan penganggaran berbasis kinerja. Tujuan utama dilakukannya 

langkah ini adalah untuk mengubah paradigma tradisional yang berfokus pada 

penganggaran uang menjadi paradigma yang berbasis kinerja yang 

menitikberatkan pada perencanaan kegiatan yang menjawab akar permasalahan di 

masyarakat.  

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Implementasi Asas Keterbukaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Dalam Tahun 2018” 
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B. Batasan Masalah 

Penelitian ini terfokus pada penerapan terhadap asas keterbukaan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dalam rancangan  

penyusunan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru serta mengetahui faktor yang 

menjadi penghambat atas penerapan asas keterbukaan dalam penyusunan 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka didapat 

perumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah Implementasi Asas Keterbukaan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dalam Penyusunan Peraturan 

Daerah  Kota Pekanbaru dalam Tahun 2018? 

2. Apa Faktor Penghambat Atas Implementasi Asas Keterbukaan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dalam Penyusunan 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dalam Tahun 2018?  

D.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian: 

1) Untuk mengetahui implementasi asas keterbukaan DPRD Kota Pekanbaru 

dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dalam Tahun 2018 

2) Untuk mengetahui faktor penghambat atas implementasi asas keterbukaan 

DPRD Kota Pekanbaru dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru dalam Tahun 2018 
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2. Manfaat Penelitian: 

1) Manfaat Teoritis 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti dalam memahami dan 

mendalami ilmu yang diperoleh selama studi serta dapat menambah 

pengetahuan dan pengalaman khususnya tentang penerapan asas 

keterbukaaan. 

b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan peneliti dalam 

memahami dan mendalami terhadap manfaat dalam penerapan asas 

keterbukaan dalam penyusunan peraturan daerah. 

2) Manfaat Praktis 

a. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan 

gelar sarjana hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

b. Sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti mengenai masalah dan 

penyelesaian pelaksanaan asas keterbukaan dalam penyusunan peraturan 

daerah. 

E. Metode Penelitian 

1) Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum 

sosiologis yaitu penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan 

penerapannya.
14

 Sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis mampu 

mengungkapkan Implementasi Asas Keterbukaan Dewan Perwakilan Rakyat 
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Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. Dilihat dari segi 

sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang 

menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan 

atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta serta menguraikan gambaran 

secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang berkaitan 

dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis 

guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.
15

  

2) Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah pada Kantor Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan 

Jenderal Sudirman Nomor 45c, Telepon (0761) 33313 Kota Pekanbaru. 

Adapun alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena penulis ingin 

mengetahui bagaimana Implementasi Asas Keterbukaan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dalam Penyusunan Peraturan Daerah  

Kota Pekanbaru dalam Tahun 2018. 

3) Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Pekanbaru. Sedangkan objek dari penelitian ini yaitu proses 

penerapan asas keterbukaan dalam penyusunan peraturan daerah Kota 

Pekanbaru. 

 

  

                                                             
15

 Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Pers, 2010), h.167 
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4) Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang 

sama.
16

 Dalam penelitian populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh 

elemen atau anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau 

keseluruhan dari objek penelitian. Sampel sejumlah anggota yang dipilih dari 

poulasi.
17

 Populasi dalam penelitian ini adalah Ketua Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang, Wakil Ketua 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru sebanyak 3 orang, 

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) sebanyak 1 

orang, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) 

sebanyak 1 orang, dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah 

(BAPEMPERDA) sebanyak 9 orang. 

Adapun teknik pengambilan sampel yang dilakukan penulis yaitu tekhnik 

purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan atas 

pertimbangan tertentu dari peneliti.
18

 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 
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No Responden Populasi Sampel Persentase 

1 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kota Pekanbaru 

1 1 100% 

2 Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru 

3 3 100% 

3 Ketua Badan Pembentukan Peraturan 

Daerah (BAPEMPERDA) 

1 1 100% 

4 Wakil Ketua Badan Pembentukan 

Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) 

1 1 100% 

5 Anggota Badan Pembentukan Peraturan 

Daerah (BAPEMPERDA) 

9 4 45% 

Jumlah 15 10 90% 

Sumber : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru 2019 

5. Sumber Data 

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengklarifikasikan sumber data 

dalam  jenis, yaitu: 

a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari observasi 

dan wawancara yang mana dalam hal ini penulis memperoleh data dari 

pihak-pihak yang berhubungan dengan implementasi asas keterbukaan 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru. 

b. Data Skunder, adalah data yang diperoleh dari literatur kepustakaan 

seperti buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan judul 

penelitian. 

c. Data Tersier, adalah bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literatur-

literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang 

akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini. 
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6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpula data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan 

tahapan berikut: 

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan 

langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata 

tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.
19

 

b. Wawancara, yaitu komunikasi antara dua orang atau lebih yang 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang 

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan-

tujuan tertentu.
20

 Metode pengumpulan data dengan melakukan tanya 

jawab, yang dikerjakan secara sistematis, berdasarkan tujuan penelitian. 

Umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik.  

c. Studi kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang 

akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku 

ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, laporan penelitian,karangan 

ilmiah, disertai peraturan-peraturan ketetapan-ketetapan, dan lain 

sebagainya. 

7. Analisis Data 

Setelah data diperoleh, maka data tersebut selanjutnya diolah kemudian 

dilakukan analisis. Analisis data ini penting artinya karna dari analisis ini data 
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yang diperoleh dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam 

memecahkan masalah penelitian. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

komparatif dengan cara mendeskripsikan keadaan obyek penelitian yang 

sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang 

dihadapi oleh obyek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang 

ada pada saat itu untuk selanjutnya dideskipsikan.  

Maka dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang penerapan asas 

keterbukaan DPRD Kota Pekanbaru dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru dalam tahun 2018. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan 

sistematika penulisan untuk penelitian ini, adapun sitematika penulisan adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  :PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian, analisa data, dan sistematika penulisan. 

BAB II  :GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang lokasi 

penelitian. 

BAB III  :TINJAUAN PUSTAKA 
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  Dalam bab ini menggambarkan tentang teoristis mengenai 

pengertian asas kterbukaan dan tinjauan umum tentang 

penerapan asas keterbukaan.  

BAB IV  :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini berisi tentang penyelesaian terhadap 

implementasi asas keterbukaan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dalam penyusunan 

peraturan daerah Kota Pekanbaru.  

BAB V  :KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan 

rakyat daerah yang  berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam Undang-

Uundang Dasar 1945 pasal 18 ayat 3 yaitu "Pemerintahan daerah provinsi, daerah 

kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-

anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut 

dengan Undang-Undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2014.
21

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru merupakan 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang terdiri atas anggota partaipolitik, peserta 

pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.  

Sistem pemerintahan Negara berdasarkan 1945. Memberikan keleluasan 

kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang menjunjung tinggi 

prinsip demokrasi, peran serta aktif masyarakat, pemerintahan dan keadilan. 

Dengan memperhatikan potensi dan keuangan daerah. Hal ini dikuatkan dengan   

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hal yang 
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sangat penting dalam mempersiapkan daerah mewujudkan Good Government 

adalah prinsip-prinsip melakukan prilaku, mulai dari pola pikir, managerial dan 

perubahan untuk itu diperlukan Perencanaan Strategis. Dalam prinsip dasar Good 

Government ada unsur akuntabilitas yang merupakan perwujudan untuk memberi 

tanggung  jawab kinerja seorang pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau 

wewenang untuk menerima tanggung jawab.  

Sekretariat DPRD adalah unsur staff yang membantu Kepala Daerah 

dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh 

seorang sekretaris DPRD Kota Pekanbaru.Pembentukan susunan organisasi dan 

formasi Sekretariat sesuai dengan pedoman Menteri Dalam Negeri. Provinsi Riau 

berdiri pada tahun 1946 dengan ibu kotanya Tanjung Pinang. Pada tahun yang 

sama DPRD Kota Pekanbaru letaknya berada di Pasar Bawah.  

Pada tahun 1972 diadakanlah pemilihan umum kedua untuk memilih 

wakil-wakil rakyat. Dan pada saat itu wakil-wakil rakyat Kota Pekanbaru telah 

terpilih. Kemudian pada tahun 1973 wakil-wakil rakyat yang pada awalnya berada 

di pasar bawah pindah ke Jl. Jenderal Sudirman. Pada masa itu pemerintahan 

Provinsi Riau dipegang oleh Kaharuddin Nasution. Beliaulah yang memindahkan 

kantor wakil-wakil rakyat Kota Pekanbaru ke Jalan Jenderal Sudirman (berada di 

Balai Dang Merdu sekarang) kantor tersebut bernama Balai Payung Sekaki.  

Pada pemilu tahun 1977 setelah terpilih wakil-wakil rakyat maka 

disepakati kantor Balai Payung Sekaki dipindahkan ke samping Dang Merdu dan 

pada tahun 1978 Balai Payung Sekaki dirubah namanya menjadi DPRD TK II 
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Pekanbaru. Tahun 1998 terjadilah era reformasi bersamaan dengan jatuhnya 

Pemerintahan Soeharto, dan tahun 1999 diadakan lagi pemilu untuk mengganti 

wakil-wakil rakyat dan kabinet pada masa Pemerintahan Soeharto dan 

terbentuklah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Bj.Habibie, semenjak era 

reformasi nama DPRD TK II Kota Pekanbaru diubah menjadi Sekretariat DPRD 

Kota Pekanbaru sampai sekarang. Hingga saat ini kantor DPRD kota Pekanbaru 

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45c Kota Pekanbaru.
22

  

B. Struktur Organisasi DPRD Kota Pekanbaru  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Periode 2019-2024 

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Pekanbaru No. 56/HK.03.1-KPT/1471/KPU-Kota/VIII/2019 tentang Penetapan 

Calon Terpilih Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Dalam 

Pemilihan Umum Tahun 2019.  

1. Penetapan jumlah Kursi DPRD Kota pekanbaru  

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru 

No. 56/HK.03.1-KPT/1471/KPU-Kota/VIII/2019 tentang Penetapan Calon 

Terpilih Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Dalam 

Pemilihan Umum Tahun 2019 telah dilantik 45 orang anggota DPRD Kota 

Pekanbaru dengan komposisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh kursi 

terbanyak yaitu 8 kursi, kemudian disusul oleh partai Gerindra dan Partai 
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 Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, diakses dari 

https://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah -dprd-pekanbaru, pada tanggal 25 Maret 2020 pukul 12.20 
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Demokrat sebanyak 7 kursi, Partai PDI Perjuangan (PDI-P) dan Partai Amanat 

Nasional (PAN) memperoleh 6 kursi, selanjutnya Partai Hanura sebanyak 5 kursi, 

Partai Golkar memperoleh 4 kursi, serta Partai Nasdem dan Partai Persatuan 

Pembangunan (P3) memperoleh 1 kursi.  

Untuk lebih jelasnya mengenai perolehan kursi DPRD Kota Pekanbaru dapat 

dilihat pada tabel berikut.  

Tabel II.2 

No Nama Partai Jumlah Kursi 

1 Partai Keadilan Sejahtera 8 Kursi 

2 Partai Gerindra 7 Kursi 

3 Partai Demokrat 7 Kursi 

4 Partai PDI Perjuangan 6 Kursi 

5 Partai Amanat Nasional 6 Kursi 

6 Partai Hanura 5 Kursi 

7 Partai Golkar 4 Kursi 

8 Partai Nasdem 1 Kursi 

9 Partai Persatuan Pembangunan 1 Kursi 

 Jumlah 45 Kursi 

Sumber : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru  

 

2. Fraksi-Fraksi dan Komposisi DPRD Kota Pekanbaru  

Ada 8 Fraksi di DPRD Kota pekanbaru: 1) Fraksi Partai PPP,PKS, NASDEM, 

2) Fraksi Partai Golkar, 3) Fraksi Partai Demokrat, 4) Fraksi Partai PDI 

Perjuangan, 5) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), 6) Fraksi Partai Hanura, 7) 

Fraksi Partai Gerindra, dan 8) Fraksi Partai PKB. 

Hal ini dapat dilihat dari Tabel berikut:  
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Tabel II. 3 

No Fraksi Frekwensi 

1 Fraksi Partai PPP,PKS, NASDEM 9 Orang 

2 Fraksi Partai Golkar 7 Orang 

3 Fraksi Partai Demokrat 6 Orang 

4 Fraksi Partai PDI Perjuangan 5 Orang 

5 Fraksi Partai Amanat Nasional 5 Orang 

6 Fraksi Partai Hanura 4 Orang 

7 Fraksi Partai Gerindra 4 Orang 

8 Fraksi Partai PKB 4 Orang 

 

Jumlah 45 Orang 

Sumber : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru 

3. Alat kelengkapan DPRD Kota Pekanbaru  

Sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru Tahun 

2010 Pasal 36 Ayat (1), bahwa alat-alat kelengkapan DPRD terdiri atas: 

pimpinan, panitia musyawarah, komisi, badan kehormatan, panitia anggaran, alat 

kelengkapan lain yang diperlukan.  

a. Pimpinan  

Pimpinan anggota DPRD Kota Pekanbaru terdiri atas seorang ketua 

dan dua orang wakil ketua.
23

Tugas pimpinan DPRD berdasarkan Pasal 46 

Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2010 yaitu 

sebagai berikut:  

1. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk 

mengambil keputusan;  

                                                             
23

 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 

2010 Pasal 46 Ayat (1) 
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2. Menyususn rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara 

ketua dan wakil ketua;  

3. Menjadi juru bicara DPRD;  

4. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;  

5. Mengadakan konsultasi dengan walikota dan instansi pemerintah 

lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;  

6. Mewakili DPRD dan atau kelengkapan DPRD di pengadilan;  

7. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi 

atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan;  

8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat 

paripurna DPRD.  

b. Panitia Musyawarah  

Sesuai dengan pasal 48 Peraturan Tata tertib DPRD Kota Pekanbaru 

Tahun 2004 mengenai panitia musyawarah adalah sebagai berikut 

1. Panitia musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat 

tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa keanggotaan DPRD;  

2. Pemilihan anggota panitia musyawarah ditetapkan setelah 

terbentuknya pimpinan DPRD, komisis-komisi, panitia anggaran dan 

fraksi;  

3. Panitia musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan 

perimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari 

22 orang anggota DPRD;  
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4. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan 

panitia musyawarah merangkap anggota;  

5. Susunan keanggotaan panitia musyawarah ditetapkan dalam rapat 

paripurna;  

6. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah pelaksana kesekretariatan 

panitia musyawarah dengan status bukan anggota.  

Tugas panitia musyawarah berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan 

tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2004:  

a. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja 

DPRD, diminta atau tidak diminta; 

b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;  

c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan 

pendapat;  

d. Memberikan saran pendapat untuk memperlancar kegiatan; 

e. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus.  

Pasal 49 Ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru 

menyebutkan bahwa setiap anggota panitia musyawarah wajib untuk: 

a. Mengadakan konsultasi dengan fraksi-fraksi sebelum 

mengikuti rapat panitia musyawarah;  

b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat panitia musyawarah 

kepada fraksi.  

 



28 
 

 
 

c. Komisi  

Selanjutnya pasal 50 Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru 

Tahun 2004 menjelaskan komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang 

bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa keanggotaan 

DPRD dan setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi 

anggota salah satu komisi.
24

 

Adapun tugas-tugas komisi yang diatur dalam pasal 51 Peraturan tata 

Tertib DPRD Kota Pekanbaru adalah:  

a. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah;  

b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, dan 

rancangan keputusan DPRD;  

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, 

pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi 

masing- masing;  

d. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian 

masalah yang disampaikan oleh walikota dan atau masyarakat kepada 

DPRD; 

e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat;  

f. Memperhatikan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;  
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 Alat Kelengkapan DPRD, diakses dari http://dprd-pekanbarukota.go.id/alat-

kelengkapan,  pada tanggal 25 Maret 2020 pukul 15.49 WIB 
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g. Melakukan kunjungan kerja komisis yang bersangkutan atas 

persetujuan pimpinan DPRD;  

h. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;  

i. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang 

lingkup bidang tugas masing-masing komisi;  

j. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil 

pelaksanaan tugas komisi. 

d. Badan Kehormatan  

Mengenai badan kehormatan diatur dalam Pasal 53 Peraturan Tata 

tertib DPRD Kota Pekanbaru yaitu:  

a. Badan kehormatan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD; 

b. Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD dan 

berjumlah lima orang;  

c. Anggota Badan Kehormatan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD 

berdasarkan usulan dari masing-masing fraksi satu orang; 

d. Pimpinan badan kehormatan terdiri atas seorang ketua dan wakil ketua 

yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan; 

e. Badan kehormatan dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional 

dilaksanakan oleh sekretariat DPRD. 

Tugas-tugas Badan Kehormatan (Pasal 54) yaitu:  

a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota 

DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan 

kredibilitas DPRD 
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b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD 

terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik, dan peraturan 

tata tertib DPRD;  

c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan 

atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih;  

d. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pimpinan DPRD dan 

merekomendasikan untuk memberhentikan anggota DPRD antar 

waktu sesuai peraturan perundang-undangan;  

e. Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa 

rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran 

yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, 

masyarakat dan atau pemilih.  

e. Panitia Anggaran 

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru 

adalah sebagai berikut:  

a. Panitia anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat 

tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatn keanggotaan 

DPRD;  

b. Panitia anggaran terdiri dari pimpinan DPRD, dua wakil dari setiap 

komisi dan utusan fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota;  

c. Pimpinan panitia anggaran terdiri dari ketua, wakil ketua dan 

sekretaris;  
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d. Ketua dan panitia anggaran eks offecio ketua DPRD, sedangkan dua 

orang unsur pimpinan DPRD karena jabatannya menjadi wakil ketua 

panitia anggaran;  

e. Susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua panitia anggaran 

ditetapkan dalam rapat paripurna; 

f. Sekretaris adalah sekretaris DPRD bukan anggota;  

g. Masa keanggotaan panitia anggaran dapat diubah pada setiap tahun. 

Pasal 56 Peraturan Tata Tertib tersebut mengatur mengenai tugas-tugas 

panitia anggaran meliputi 

a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran 

DPRD kepada walikota dalam mempersiapkan rancangan APBD 

selambatlambatnya lima bulan sebelum ditetapkannya APBD 

b. Memberikan saran dan pendapat kepada walikota dalam 

mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD 

sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna;  

c. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan 

anggaran yang disampaikan oleh walikota kepada DPRD 

d. Menyususn anggaran belanja DPRD dan memberikan saran 

terhadap penyusun anggaran belanja seketariat DPRD.
25
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f. Alat Kelengkapan lainnya 

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru Tahun 

2009 alat Kelengkapan lainnya adalah:   

Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang 

diperlukan berupa panitia khusus dengan keputusan DPRD, atas usul dan 

pendapat anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan panitia 

musyawarah dengan persetujuan rapat paripurna. 

a. Panitia khusus yang dimaksud merupakan alat kelengkapan DPRD 

yang bersifat tidak tetap. 

b. Anggota panitia khusus terdiri dari utusan fraksi dengan susunan 

keanggotaan sesuai dengan perimbangan jumlah anggota fraksi.  

c. Ketua, wakil ketua dan sekretaris panitia khusus dipilih dan oleh 

anggota.  

d. Susunan keanggotaan, ketua, wakil dan sekretaris panitia khusus 

ditetapkan dalam rapat paripurna.  
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Implementasi  

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang 

dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telan dirancang atau didisain 

untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Maka, implementasi juga dituntut untuk 

melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan, permasalahan besar yang 

akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari 

yang telah dirancang maka terjadilah kesia-siaan antara rancangan dengan 

implementasi. 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaaan sudah dianggap sempurna. Berikut ini adalah 

pengertian tentang implentasi menurut para ahli. 

Menurut Nurdin Usman, ia mengemukakan pendapatnya mengenai 

implementasi atau pelaksanaan. Implementasi adalah nermuara pada aktivitas, 

aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implemantasi bukan sekedar 

aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan 

kegiatan.
26

 

                                                             
26

 Usman Nurdin, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Raja Pers, 2002), 
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Menurut Hanifah Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan 

kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. 

Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.
27

 

Menurut Guntur Setiawan yang mengemukakan pendapatnya sebagai 

berikut, Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses 

interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan 

jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.
28

 

Dari pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata 

implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme 

mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu 

kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan 

acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, 

implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya.  

Dalam konteks implementasi pendekatan-pendekatan yang telah 

dikemukakan di atas memberikan tekanan pada proses. Esensinya implementasi 

adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide atau 

gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk tertulis 

agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut.  

Dalam kaitannya dengan pendekatan yang dimaksud, Nurdin dan Usman 

menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu 
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Pers, 2004), h. 39 



35 

 

 
 

dilakukan sebelum penyebaran konsep yang telah dituangkan dalam bentuk 

tertulis. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan 

penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan 

memaparkan metode yang diugunakan. Pendekatan kedua, menekankan pada fase 

penyempurnaan. Pengembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang 

direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukan isi atau materi baru ke 

program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan pengalaman-

pengalaman. Interaksi ini terjadi dalam rangka penyempurnaan program, 

pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi-diskusi dengan masyarakat 

untuk memperoleh masukan.  

Implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program 

baru dipandang sudah lengkap. Sedangkan pendekatan ketiga, yaitu proses 

implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi 

program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam 

bentuk dokumentasi. 

B. Keterbukaan Informasi Publik 

1. Pengertian Asas Keterbukaan   

Asas keterbukaan menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang 

keterbukaan informasi publik, pada Pasal 2 ayat (1) adalah setiap informasi 

bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna publik.
29

 Bertujuan untuk 

mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, serta 

                                                             
29

 Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 

Pulik 



36 

 

 
 

alasan pengambilam keputusan publik, maka partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan kebijakan publik akan mendorong peran aktif masyarakat dalam 

pengambilan kebijakan dan pengelolaan badan publik, sehingga mewujudkan 

penyelenggara Negara yang baik yakni yang transparan, efektif dan efisien, 

akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.  

Pertimbangan lahirnya undang-undang ini bahwa informasi merupakan 

kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan 

sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan Nasional. Hak 

memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi 

publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung 

tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. 

Keterbukaan informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan 

pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainya 

serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
30

 

Dalam undang-undang ini dapat dilihat bahwa setiap informasi publik 

bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap pengguna informasi publik, dapat 

diperoleh dengan cepat dan tepat waktu biaya ringan dengan cara sederhana 

kecuali yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan 

kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi yang timbul. 
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Apabila suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat serta telah 

dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat 

melindungi kepentingan yang lebih besar lagi.
31

  

Adanya keterbukaan tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi. Dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, sulit bahkan 

tidak mungkin untuk menepis dan mengendalikan setiap informasi yang masuk. 

Dengan demikian, era keterbukaan secara tidak langsung akan mengakibatkan 

mengecilnya ruang dan waktu. Negara dituntut untuk lebih aktif dalam rangka 

menyaring dan mengendalikan setiap informasi yang masuk.  

Menurut Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945, bahwa: “Setiap orang 

berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 

Keterbukaan dapat diartikan sebagai keadaan yang memungkinkan 

ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapatkan oleh masyarakat luas. 

Keterbukaan menjadikan berbagai informasi dapat diketahui masyarakat. Sikap 

terbuka adalah sikap yang siap memberitahukan dan sikap untuk bersedia 

menerima pengatahuan atau informasi dari pihak lain. Keterbukaan merupakan 

suatu kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan 

bernegara. Salah satu ciri pemerintah demokratis adalah keterbukaan.
32
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Disamping itu, keterbukaan juga akan mengakibatkan batas-batas teritorial 

suatu negara menjadi kabur. Kecanggihan teknologi dan informasi membuat 

batas-batas teritorial suatu negara menjadi tidak berarti. Seseorang akan dengan 

mudah memberikan dan menerima informasi sesuai dengan keinginannya. Pada 

akhirnya keterbukaan akan mengakibatkan hilangnya diferensiasi (perbedaan) 

sosial. Akan tetapi, keterbukaan akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di 

suatu Negara. Dilihat dari aspek sosial budaya, keterbukaan akan memberikan 

ruang gerak bagi masuknya budayabudaya barat yang sama sekali berbeda dengan 

budaya masyarakat Indonesia.  

Dilihat dari aspek ideologi, keterbukaan akan memberikan ruang bagi 

tumbuh dan berkembangnya ideologi-ideologi dari luar yang tidak sesuai dengan 

kepribadian suatu bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, munculnya era keterbukaan 

akan membawa dampak yang sangat buruk apabila kita tidak dapat 

mempersiapkan diri.
33

 

2. Pengertian Informasi Publik 

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang 

mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang 

dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Yang disajikan dalam berbagai kemasan dan 

format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara 

elektronik  maupun nonelektronik. 

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 

dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan 
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penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan 

penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini 

serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
34

 

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara 

yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena 

makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan 

negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.  

Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk 

meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 

publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan 

keterbukaan informasi publik.
35

  

Tujuan dan asas keterbukaan informasi publik Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi Publik pada dasarnya adalah memberikan arah, landasan, 

acuan dan jaminan tentang pemenuhan hak publik atas informasi yang didasarkan 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini dimaksudkan 

untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan 

efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) 
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C.  Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 17  Tahun 2014 

Tentang Pemerintah Daerah menerangkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyatdaerah 

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
36

 

DPRD adalah Lembaga Politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

dibentuk di setiap propinsi dan kabupaten/kota pada umumnya dipahami sebagai 

lembaga yang menjalankan kekuasaan legilslatif, dan karena itu biasa disebut 

dengan lembaga legilslatif di daerah. Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 

2014 Tentang Pemerintah daerah mengatur susunan dan kedudukan DPRD 

Kabupaten/Kota sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 147.
37

 “DPRD 

kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang 

dipilih melalui pemilihan umum”. Pasal 148 “(1) DPRD kabupaten/kota 

merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. 

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.
38

 

Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di 

Daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah 

aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan dibidang legislatif itu 

tetap Gubernur atau Bupati/Walikota, sehingga dapat kita mengerti bahwa 
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 Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 
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 Pasal 147 Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 
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sebenarnya, lembaga parlemen itu adalah lembaga politik, dan karena itu pertama-

tama haruslah dipahami sebagai lembaga politik.  

Sifatnya sebagai lembaga politik itu tercermin dalam fungsinya untuk 

mengawasi jalannya pemerintahan, sedangkan fungsi legislasi lebih berkaitan 

dengan sifat-sifat teknis yang banyak membutuhkan prasyarat-prasyarat dan 

dukungan-dukungan yang teknis pula.Sebagai lembaga politik, prasyarat pokok 

untuk menjadi anggota parlemen itu adalah kepercayaan rakyat, bukan prasyarat 

keahlian yang lebih bersifat teknis daripada politis. Meskipun seseorang memiliki 

gelar. Jika yang bersangkutan tidak dipercaya oleh rakyat, ia tidak bisa menjadi 

anggota parlemen. Tetapi sebaliknya, meskipun seseorang tidak tamat sekolah 

dasar, tetapi ia mendapat kepercayaan dari rakyat, maka yang bersangkutan 

dilegitimasikan untuk menjadi anggota parlemen.  

Pelaksanaan fungsi beserta peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) di Indonesia merupakan implementasi dari keadaan sistem politik dan 

pemerintahan yang dianut Indonesia sekarang yakni demokrasi. Dengan cara 

meletakkan wakil-wakil yang dipilih secara langsung untuk memperjuangkan 

nasib yang diwakili melalui kebijakan-kebijakan publik berupa peraturan daerah. 

Peraturan daerah merupakan manifestasi dari peraturan Perundang-undangan yang 

lebih tinggi disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan masyarakat di daerah.  

Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menampung aspirasi 

masyarakat daerah untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat didaerah 

disesuaikan dari Peraturan Perundang-undangan di atasnya karena berhasilnya 
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pemerintah daerah dalam konteks demokrasi dan otonomi daerah dewasa ini dapat 

dilihat dari bagaimana pemerintah daerah mampu menampung keinginan 

masyarakat untuk ditransformasikan dan diformulasikan menjadi kebijakan publik 

berupa peraturan daerah yang berpihak pada masyarakat daerah.  

Dilihat dari aspek otonomi daerah dewasa ini, pemerintah daerah semakin 

memegang peranan yang sangat penting untuk menciptakan kondisi keinginan 

masyarakat daerah. Disebutkan dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2011 materi muatan Peraturan Daerah Provinsi berisi materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas bantuan serta menampung kondisi 

khusus daerah. Pembuatan peraturan daerah merupakan bagian dari fungsi yang 

diberikan oleh undang-undang kepada DPRD untuk menciptakan produk hukum 

berdasarkan keinginan dan kebutuhan hukum masyarakat di daerah serta 

direncanakan secara matang di awal tahun. Pada Undang-undang Nomor 12 tahun 

2011 tentang pembentukan peraturan perundangundangan Pasal 32, sebelum 

menyusun peraturan daerah, DPRD dan pemerintah daerah merencanakan sebuah 

program legislasi daerah yang dijelaskan dalam pasal 33, prolegda memuat 

program pembentukan peraturan daerah Provinsi dengan judul Rancangan 

Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan 

Peraturan Perundang-undangan lainnya. 

Dengan demikian, semestinya semua anggota DPRD propinsi, kabupaten, 

dan kota diseluruh Indonesia, untuk meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat 

yang secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan di daerah masing-masing 

dengan sebaik-baiknya. Instrumen yang dapat digunakan untuk itu adalah segala 
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peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan rencana anggaran yang telah 

ditetapkan dan disepakati bersama. Sudah tentu untuk melaksanakan fungsi-fungsi 

DPRD, termasuk fungsi legislasi dan fungsi anggaran, setiap anggota DPR perlu 

menghimpun dukungan informasi dan keahlian dari para pakar di 

bidangnya.Informasi dan kepakaran itu, banyak tersedia dalam masyarakat yang 

dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat banyak.  

2. Peraturan Daerah   

Peraturan Daerah (Perda) pada era otonomi daerah mempunyai posisi yang 

strategis, hal ini mengingat bahwa pada dasarnya perda memiliki fungsi kunci 

dalam penyelenggaraan otonomi daerah provinsi, kabupatan, kota dan tugas 

pembantuan.  

Secara yuridis, Peraturan Daerah (Perda) adalah instrumen aturan yang 

secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelanggarakan 

pemerintahan di daerah. Kedudukan dan fungsi Perda berbeda antara yang dan 

lainnya sejalan dengan system ketatanegaraan yang Terkandung dalam 

UUD/Konstitusi dan UU Pemerintah Daerahnya. Perbedaan ini juga terjadi pada 

penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada 

pada pemerintah daerah. Setiap perancang Peraturan Daerah, terlebih dahulu harus 

mempelajari dan menguasai aturan hukum positif tentang UU Pemerintah Daerah, 

UU tentang Perundang-undangan, peraturan pelaksanaan yang secara khusus 
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mengatur tentang Peraturan Daerah sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan 

juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.
39

 

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan 

Daerah (Perda) adalah “Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. 

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah 

daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi 

daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi 

dengan memerhatikan ciri khas masing-masing daerah.  Sesuai ketentuan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, muatan Peratura Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka 

penyelanggaraan otonomi daerah. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. 

Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur, Bupati/Walikota dan DPRD 

menyampaikan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dan digunakan sebagai 

bahan persidangan. Program penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam satu 

program legislasi daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam 

penyiapan satu materi Peraturan Daerah. 
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Berdasarkan gambaran tersebut dari sisi pembentukannya Perda memiliki 

karakter “delegated legislation”. Walaupun demikian, dari cara pembentukannya 

mempunyai perbedaan dengan peraturan yang berkarakter “delegated legislation” 

lainnya, misalnya peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) 

karena pembentukan Perda melibatkan wakil rakyat sebagaimana karakter 

Undang-undang. Oleh karena itu hakikat adalah produk badan legislatif  daerah. 

Hal ini mengingat sesuai dengan ketentuan pasal 149 Undang-undang nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa salah satu fungsi DPRD adalah 

fungsi legislasi.
40

 

D. Pembentukan Peraturan Daerah 

Menurut teori perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-

undangan meliputi dua masalah pokok yaitu: 

a. Elemen formal/prosedural yaitu berhubungan dengan pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang berlangsung dalam suatu Negara 

tertentu.  

b. Elemen materil/substansial yaitu berkenan dengan masalah pengolahan 

isi dari suatu perundang-undangan.
41

 

Adapun tahapan Pembentukan Perda  

a. Perencanaan 

Instrumen perencanaan peraturan yang disusun secara terencana, terpadu, 

dan sistematis yaitu: Prolegda (program legislasidaerah). Perencanaan penyusunan 
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 Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 
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Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu program legislasi daerah. Tahap 

awal/tahap perencanaan ini sangat penting, karena instansi penggagas harus 

memasukkan Raperda yang nantinya terdaftar dalam Proglegda. 

b. Persiapan (penyusunan dan perumusan) 

Rancangan Peranturan Daerah atau Raperda dapat berasal dari DPRD 

(Raperda inisiatif/Prakarsa dewan) atau dapat juga berasal dari Gubernur atau 

Bupati/Walikota (Raperda usulan eksekutif). Hal ini tergantung dari kondisi 

daerah masing-masing, terutama kondisi geopolitis yang berkembang. Raperda 

dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan 

khusus yang mengenai bidang legislasi DPRD. 

c. Pembahasan 

Pembahasan Raperda dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah 

(Gubernur atau Bupati/Walikota). Pembahasan dilakukan DPRD melalui beberapa 

tingkat pembicaraan, yaitu melalui rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD 

yang khusus mengenai bidang legislasi dan rapat paripurna. Maksud pembahasan 

Raperda di DPRD adalah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Undang-

undang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan 

wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat 

persetujuan bersama.  

d. Pengesahan 

Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur, 

Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur, 

Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda. Penetapan Perda dilakukan oleh 
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kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka paling lambat 30 

hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama. Jika dalam waktu tersebut Raperda 

belum ditandatangani, maka Raperda tersebut secara otomatis dianggap sah 

menjadi Perda dan wajib diundangkan. Pengesahannya harus mengandung 

kalimat pengesahan yang baku yang harus dibubuhkan pada halaman terakhir. 

e. Pengundangan 

Setelah proses pembahasan dan penetapan, proses berikutnya adalah 

pengundangan. Pengundangan adalah penepatan Peraturan Perundang-undangan 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, berita Negara Republik Negara 

Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, lembaran daerah, atau 

berita daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah 

dilaksanakan oleh sekertaris daerah. Penjelasan Perda ditempatkan dalam 

tambahan lembaran daerah. 

f. Penyebarluasan 

Berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa: 

“(1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 

sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, 

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan 

Daerah. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 
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dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para 

pemangku kepentingan”
42

 

Yang dimaksud dengan menyebarluaskan adalah serangkaian kegiatan 

yang dilaksanakan agar khalayak ramai mengetahui peraturan perundang-

undangan didaerah yang bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud 

yang terkandung didalamnya. Penyebarluasan dapat dilakukan melalui media 

elektronik seperti televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, stasiun 

daerah atau media cetak yang terbit di daerah yang bersangkutan.  

Dengan telah dilakukannya pengundangan dan kemudian penyebarluasan 

suatu peraturan daerah, maka pemerintah daerah telah memenuhi kewajibannya 

melakukan keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah. 

E. Asas-Asas Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan   

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan 

pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan  yang baik. Asas-asas yang 

dikmaksud meliputi; 

1. Kejelasan tujuan 

Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.  

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat   
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 Pasal 92 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang Undangan. 
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Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap 

jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat 

Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan 

Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila 

dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.  

3. Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan   

Asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan adalah bahwa 

dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-

undangannya.  

 4. Dapat dilaksanakan  

Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-

undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun 

sosiologis.  

5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan  

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan 

Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan 

bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  
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6. Kejelasan Rumusan  

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-

undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-

undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya 

jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam 

interpretasi dalam pelaksanaannya.  

7. Keterbukaan
43

 

Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan 

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.
44

 

Pembahasan mengenai asas-asas dalam penyusunan peraturan Perundang-

undangan, merupakan pembicaraan yang erat hubungannya dengan politik 

pembentukan peraturan Perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan 

Perundang-undangan merupakan suatu pedoman yang harus diikuti oleh 

pembentuk undang-undang (DPR, Presiden, dan DPD) dalam pembentukan 
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 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang Undangan. 
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peraturan Perundang-undangan.
45

 Pada pembentukan peraturan Perundang-

undangan perlu disertakan asas-asas seperti yang dikemukakan oleh Van der 

Vlies, yang membagi ke dalam asas formal meliputi :   

1. Asas tujuan yang jelas, yang mencakup 3 (tiga) hal yakni mengenai 

ketepatan letak peraturan Perundang-undangan dalam kerangka 

kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan yang akan 

dibentuk dan tujuan dari bagian-bagian yang akan dibentuk tersebut. 

2. Asas organ atau lembaga yang tepat, bermaksud untuk menegaskan 

kejelasan organ yang menetapkan peraturan Perundang-Undangan. 

3. Asas perlunya pengaturan, sebagai prinsip yang menjelaskan berbagai 

alternative maupun relevansi dibentuknya peraturan untuk 

menyelesaikan problem.  

4. Asas dapat dilaksanakan, prinsip tersebut menegaskan sebuah 

peraturan yang dibentuk seharusnya dapat ditegakkan secara efisien 

dan efektif.Kelima, asas consensus, merupakan kesepakatan rakyat 

untuk menyelesaikan kewajiban yang ditimbulkan oleh suatu peraturan 

secara konsekuen.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan penulis dapat 

menyimpulkan antara lain:  

1. Asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru 

telah diterapkan namun belum optimal karena mekanisme penerapan asas 

keterbukaan yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat belum 

sepenuhnya sesuai dengan prosedur dari Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru. Maka langkah yang diambil yaitu 

dengan melalui kegiatan dialog publik, publik hearing (konsultasi publik). 

Yang mana hasil publik hearing dan dialog, dijadikan bahan penyempurnaan 

oleh tim perancang dengan mengadakan rapat penyempurnaan rancangan 

peraturan daerah dengan pemerintah dan instansi yang terkait beserta Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sampai tiga kali sidang untuk membahas 

hasil review dari dengar pendapat dan pembahasan tentang rancangan 

Peraturan Daerah.  

2. Kendala yang di hadapi yaitu bersifat Internal meliputi: masih terbatasnya 

kapasitas keuangan daerah; kurangnya keterampilan aparat pemerintahan 

daerah; Lemahnya koordinasi dalam proses penyusunan rancangan Peraturan 

Daerah antar instansi yang terkait; dan Peran Banleg dalam penyusunan 

Peraturan Daerah masih lemah. Sedangkan kendala Eksternal meliputi: 
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3. partisipasi masyarakat untuk ikut dalam kegiatan publik hearing yang terbatas 

atau masih rendah; masih rendahnya dukungan media dalam pempublikasian 

proses pembentukan peraturan daerah, baik yang menyangkut proses 

pembuatan peraturan daerah yang berkaitan dengan substansi; dan 

terbatasnya konsultan akademis. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan penulis memiliki 

saran antara lain:  

1. Kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka mengoptimalkan asas keterbukaan 

dalam pembuatan peraturan daerah di Kota Pekanbaru, hendaknya pemerintah 

daerah harus lebih optimal dalam mendorong masyarakat untuk lebih proaktif 

untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 

dan sampaidisahkannya menjadi sebuah Peraturan Daerah sehingga tidak ada 

dari produk Peraturan Daerah yang lepas kontrol dari masyarakat. Artinya, 

masyarakat mengetahui dengan pasti rancangan Peraturan Daerah apa yang 

akan di bahasdan Peraturan Daerah yang dihasilkan itu sesuai dengan 

kebutuhan dari masyarakat.  

2. Keterbukaan yang berhubungan dengan terbentuknya perundangundangan 

yang aspiratif dan responsif sebagaimana yang menjadi tujuan dari Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan dan dalam proses perancangan sampai menjadi sebuah Peraturan 

Daerah, seharusnya antara DPRD dan pemerintah daerah harus sama-sama 
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membuka ruang untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 

berpartisipasi sesuai dengan Tata Tertib DPRD. Pemerintah daerah harus 

berusaha supaya bisa meminimalisir kendala yang ada dalam proses partisipasi 

masyarakat dalam pembuatan suatu Peraturan Daerah. 
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