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Abstrak
Website dan portal pemerintah, merupakan wujud dari pengaplikasian tata 

kelola pemerintah yang berbasis internet ini. Idealnya, seluruh informasi yang dibutuhkan 
masyarakat dikomunikasikan melalui website dan portal tersebut, termasuk perkembangan informasi 
terkait bencana kabut asap di Provinsi Riau. Namun, sejauh mana pemerintah memanfaatkan website 
dan portal tersebut sebagai media komunikasi kepada masyarakat? Mampukah website dan portal 
pemerintah ini menghantarkan pemerintah Provinsi Riau mencapai Good Governance (tata kelola 
pemerintbsiyah yang baik)? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Kualitatif, dengan 
pendekatan Studi Kasus, dan dengan teknik pengumpulan data melalui Wawancara, serta Pengamatan 
Langsung. Ditunjang dengan mengacu pada konsep Komunikasi Vitual, akan melihat sejauh mana 
website dan portal pemerintah dimanfaatkan menjadi media komunikasi kepada masyarakat.

Website pemerintah Provinsi Riau yang dikelola oleh Diskominfo telah bertransformasi 
dengan baik. Keinginan pemerintah memberikan pelayanan publik yang terbaik dapat dilihat dari 
ketersediaan informasi yang diberikan melalui website. Namun, informasi mengenai bencana kabut 
asap masih sedikit diulas dalam portal www.riau.go.id. Bagaimana kebijakan dan penanggulangan 
nya, serta informasi terkait bencana tersebut tidak banyak di ulas. Padahal dalam portal telah 
disediakan fitur tersendiri. Berbeda denagn website mediacenter. Pesan yang disampaikan terkait 
bencana kabut asap lebih banyak diulasa dalam website www.mediacenter.riau.go.id. Masyarakat 
pengguna masih belum banyak yang mengetahui keberadaan website pemerintah. Sehingga lebih 
memilih  membaca media sosial sebagai referensi informasi. Pemanfaatan website sebagai media 
komunikasi untuk mewuudkan good governance, berdasarkan konsep e-gov baru sampai pada tahap 
publish. Karena kedua website belum menyediakan fitur chat online. Sehingga membuat komunikasi 
dua arah yang terjadi tidak langsung dapat ditanggapi. Grunig menyebut berada pada tahap two-way 
assymetrical model. Dimana telah terjadi partisipasi atau interaksi duara arah antara sumber dan 
penerima, namun feedback masih lambat. Diharapkan pemerintah bisa mengoptimalkan kelebihan dari 
komunikasi virtual, sehingga tata kelola pemerintah yang baik dapat terwujud melalui implementasi 
website pemerintah.   

Kata kunci : Komunikasi Visual, Website, Good Governnace, E-Goverment
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PENDAHULUAN

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi terkaya di Indonesia. Dengan 
sumber daya alam yang melimpah, meliputi minyak bumi, gas alam, karet, hingga 
hasil serat, menjadikan Provinsi Riau daerah yang potensial perkembangan 
ekonominya. Selain itu, ditunjang dengan letaknya yang strategis, berdekatan dengan 
negara tetangga, yakni Filipina, Malaysia dan Singapura, mendukung cepatnya 
perkembangan Provinsi Riau menjelma menuju metropolitan. 

Dengan semangat Reformasi dan Otonomi Daerah, perkembangan 
pembangunan serta infrastruktur di Riau pun semakin bergejolak. Disamping itu, 
luasnya lahan berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai dengan 
Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 setelah diperbaharui tahun 2012, 
yang mencapai total 9.036.835.00 Ha. Hal ini juga menunjang Provinsi Riau sebagai 
salah satu pilihan investasi terbaik bagi para investor lokal maupun asing (sumber: 
Dinas Kehutanan Provinsi Riau dalam www.riau.go.id, 2015). 

Tidak hanya digunakan untuk pembangunan berbagai sarana umum, seperti 
perhotelan, perumahan, hingga pusat perbelanjaan, lahan kosong di Provinsi Riau 
juga banyak dimanfaatkan sebagai ladang perkebunan Kelapa Sawit dan Karet. Hal 
ini dikarenakan kondisi ekologi tanah di Riau yang baik dan cocok untuk kedua jenis 
tanaman ini. 

Dalam hampir dua dekade terakhir, banyak lahan kosong di Riau yang telah 
dibuka demi kepentingan-kepentingan diatas. Tentu saja, dalam proses pembukaan 
lahan, ada cara-cara yang dianjurkan oleh Pemerintah, seperti dengan cara tebang 
pilih dan reboisasi. Namun, besarnya biaya dan  l amanya waktu yang diperlukan, 
membuat banyak pemilik lahan seakan mengabaikan aturan tersebut. Hingga 
pembakaran lahan adalah cara pintas yang dipilih dan dikira lebih efektif serta efisien 
tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan. 

Kabut asap hasil pembakaran lahan adalah salah satu dampak terbesar yang 
dirasakan oleh masyarakat Riau. Seakan menjadi masalah tahunan, kabut asap selalu 
muncul sejak 18 tahun terakhir. Tahun 2015 menjadi tahun terparah bencana Kabut 
Asap ini, dengan kadar polutan yang mencapai hingga lebih dari 900. 

Riau telah diselimuti kabut sejak 25 Februari hingga Oktober 2015. 
Banyaknya jumlah titik api yang mencapai hingga sekitar 186 titik, menjadikan Riau 
berstatus Siaga Darurat dengan tingkat kadar pencemaran udara yang telah mencapai 
status Berbahaya. Tercatat, tak hanya dampak material yang telah mencapai lebih dari 
20 Triliun Rupiah (sumber: www.bbc.com ), dampak sosial dan kesehatan juga 
menjadi masalah yang tak bisa dipandang sebelah mata. Hampir seluruh jenjang 
pendidikan diliburkan selama kurang lebih 1 bulan terakhir disebabkan hal ini. 
Bandara ditutup dan akses udara menuju Riau pun s eakan ‘mati’. Kesigapan 
pemerintah dalam menangani masalah ini sangat dinanti masyarakat. Tak hanya 
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kesigapan dalam penanggulangan pemadaman titik api, kesigapan pemberian berbagai 
informasi terbaru pun s angat dibutuhkan. Mulai dari cara antisipasi diri, hingga 
perkembangan informasi-informasi terbaru seputar bencana asap. 

Sebagai Provinsi menuju metropolitan, tentu tak bisa lepas dari perkembangan 
teknologi dan informasi. Salah satu nya dengan memanfaatkan internet dalam 
pemerintahan. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang ditujukan 
untuk pelayanan publik dengan maksud mewujudkan good governance (tata kelola 
pemerintahan yang baik). 

Semangat demokrasi mengantarkan perubahan pada sistem birokrasi di 
Indonesia. Transparansi merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar lagi.  
Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 
Pengembangan E-Goverment merupakan langkah awal perubahan birokrasi dengan 
pemanfaatan teknologi informasi melalui jaringan internet. Undang-Undang No.14 
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi pedoman pemeritah dalam 
melalukan pelayanan publik. Hal ini diperkuat dengan Permenkominfo No 25 tahun 
2015 yang merupakan revisi dari Permenkominfo No 2 dan No 3 tahun 2013 tentang 
pelaksanaan kewajiban pelayanan universal telekomuniaksi dan informatika (sumber: 
diskominfo.go.id, 2015).  Banyak peraturan pemerintah di setiap daerah beralih visi 
dan misi untuk bersama-sama mewujudkan reformasi birokrasi dengan istilah tata 
kelola pemerintah yang baik (good governance). Salah satu langkah awal dari 
penerapan good governance melalui pemanfaatan internet oleh pemerintah sebagai 
media komunikasi yang disebut dengan istilah electronic goverment (e-gov). Dimana 
setiap lembaga pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memiliki website 
pemerintahan dalam domain go.id.  

Dengan jangkauannya yang bersifat global, kini website sudah banyak 
dimanfaatkan untuk memudahkan penyampaian informasi secara luas kepada publik. 
Bahkan, dalam dunia digital saat ini, website seakan menjadi ‘simbol’ kemajuan 
informasi suatu instansi dan organisasi. Tak ayal, website juga dianggap sebagai 
representasi dari gerbang informasi publik suatu instansi atau organisasi.  B ukan 
hanya untuk organisasi-organisasi dengan tujuan komersial, instansi-instansi 
pemerintah pun kini dalam penyampaian informasinya telah didukung dengan adanya 
e-gov (electronic government) dengan penerapannya menggunakan website. Dalam 
hal ini pemerintah Provinsi Riau melalui domain www.riau.go.id.  

Website ini merupakan pembaruan dari sistem birokrasi pemerintah Provinsi 
Riau. Informasi berita bagi publik secara mendalam ditampilkan dalam domain 
www.mediacenter.riau.go.id. Kelebihan website pemerintah Provinsi Riau, dimana 
saat seseorang mengetikan kata Riau di mesin pencari, maka akan langsung 
tersambung di urutan paling atas pada website pemerintah (www.riau.go.id). 
Sehingga menjadi sangat penting pengelolaan website sebagai media komunikasi 
terutama terkait dengan bencana kabut asap yang melanda Riau saat ini. Berdasarkan 
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analisis situasi tersebut, menjadi menarik untuk meneliti bagaimana pemanfaatan 
website sebagai media komunikasi terkait bencana kabut asap, bagaimna pemerintah 
Provinsi Riau mengelola informasi bencana kabut asap melalui website sehingga 
dapat menjadi rujukan berbagai pihak (center of information) dan melihat bagaimana 
publik (masyarakat Riau) memanfaatkan website tersebut, sehingga membantu 
mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).  

METODE PENELITIAN
Paradigma penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus. Kajian ini 

menggunakan pendekatan atau konsep proses komunikasi virtual menurut Rusdianto 
dalam menganalisis fenomena. Penelitian ini juga mengkaitkan komuniaksi virtual 
dengan pemerintahan yang mana implementasinya berupa website pemerintah. 
Tujuan penelitian ini ingin melihat bagaimana website dimanfaatkan untuk 
mewujudkan good governnace. Pesan di dalam komunikasi dapat dilihat dalam 
bentuk partisipasi responden atau pengguna.   

Mengacu pada proses komunikasi pada umumnya, selanjutnya akan dibahas 
bagaimana proses komunikasi virtual secara umum menurut Burlea (2007 : 114) 
sebagai berikut : 
 

 

Gambar 3 : Proses Komunikasi Virtual 
Sumber : Rusdianto,2014 : 51 

 
Berdasarkan gambar bagan diatas, terlihat bahwa proses komunikasi virtual ini 
berlangsung karena adanya fasilitas teknologi informasi yaitu internet. Dimana 
pengirim pesan dapat mengirim pesan melalui teknologi internet dalam waktu yang 
singkat, bahkan jika pesan tidak langsung dikirim ke penerima pesan. Selain itu, para 
pelaku komunikasi juga dapat menjalin hubungan melalui internet.  Konsep 
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Komunikasi Virtual sangat kental terlihat diterapkan dalam kegiatan ini. Dimana pada 
konsep tersebut, pemerintah sebagai Komunikator bertugas untuk mengirimkan pesan 
dan diterima oleh Masyarakat sebagai komunikan dengan 2 cara, yaitu ada yang 
menerima secara langsung, dan ada juga yang tidak menerima atau tidak mengetahui 
informasi tersebut. Kemudian informasi itu disampaikan dengan menggunakan IT 
(media), yaitu melalui situs dan website pemerintah tersebut. Proses penyampaian 
informasi ini terlihat dengan menerapkan konsep Komunikasi Virtual 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Aturan pembuatan domain bagi seluruh pemerintah Kabupaten dan Derah 

merupakan aturan yang merujuk dari Peraturan Menteri Kominfo Nomor 
28/PER/M.KOMFINFO/9/2006 tentang penggunaan nama domain go.id untuk situs 
web resmi pemerintah PUSAT dan DAERAH. Aturan ini selaras dengan aturan 
mengenai keterbukaan informasi bagi publik, yakni Nomor 14 tahun 2008. 
 Merujuk aturan tersebut, kemudian pemerintah Provinsi merancang dan 
membuat domain khusus informasi pemerintah dan untuk publik. Media Center dan 
poral serta website pemerintah www.riau.go.id merupakan wujud dari penerapan 
aturan tersebut. Dalam kiprahnya, portal dan website pemerintah www.riau.go.id ini 
berkembang dalam menyajikan informasi kepada publik, tidak hanya itu, pada portal 
tersebut juga disediakan layanan aplikasi atau fitur yang diperuntukan kepada dinas-
dinas terkait dalam memudahkan pelaksanaan aktivitas mereka. Sementara itu, dalam 
perkembangannya juga, untuk lebih memudahkan pemberian informasi kepada 
publik, Diskomifo Provinsi Riau kemudian membentuk satu UPT (Unit Pelayanan 
Terpadu) yang tugasnya khusus melayani dan memenuhi kebutuhan informasi publik, 
yang tentunya lebih banyak konten beritanya melalui website media center, 
www.mediacenter.riau.go.id .  
 
Pengelolaan Website Pemerintah Provinsi Riau (sumber)

Portal dan website resmi pemerintah Provinsi Riau dengan domain 
www.riau,go.id merupakan portal dan website pemerintah yang dikelola langsung 
oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Riau, tepatnya 
dikelola oleh bidang Aplikasi dan Informatika. Dalam pengelolaan desain tampilan 
portal dan website www.riau.go.id tersebut dikelola langsung oleh bagian Aplikasi 
dan Keamanan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau. Bidang ini yang 
memungkinkan untuk pengaturan penambahan menu atau fitur yang dibutuhkan, 
tampilan dan desain halaman depan portal, hingga tata letak portal dan website 
www.riau.go.id tersebut. 

Namun dalam pengelolaan beberapa fitur dan menu yang tersedia, tidak semua 
dikelola langsung oleh Diskominfo dan bidang Aplikasi dan Informatika ini, hanya 
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www.riau.go.id tersebut. 

Namun dalam pengelolaan beberapa fitur dan menu yang tersedia, tidak semua 
dikelola langsung oleh Diskominfo dan bidang Aplikasi dan Informatika ini, hanya 



824

SEMINAR NASIONAL
Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II “Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik” 

Pekanbaru, 17-18 November 2015 
 

 

379 

 

beberapa fitur seperti Website dan Email, Gallery Foto/ Video, TV Streaming, Radio 
Streaming, Government Service Bus, E-Office, Riau Drive, Mail, SDDKD yang 
dikelola langsung oleh Diskominfo dan Bidang Aplikasi dan Informatika, sisanya 
dikelola langsung oleh biro yang menangani fitur tersebut, misalnya fitur lapor 
Kerusakan Jalan, Info Pajak Kendaraan, dsb dikelola langsung oleh biro yang 
mengampu informasi tersebut. 

Diskominfo disini hanya bertugas untuk memenuhi kebutuhan dari seluruh 
SKPD Provinsi, seperti ada salah satu Biro yang membutuhkan fitur baru, orang 
Diskominfo sendiri yang membuat dan menyediakan fitur tersebut, setelah jadi, biro 
yang bersangkutanlah yang mengelola nya sendiri. 

Untuk pengelolaan terkait pemberitaan, memang Diskominfo yang langsung 
mengelolanya. Hal ini terlihat dari adanya wartawan atau reporter yang bertugas 
sebagai pencari berita yang tengah beredar di masyarakat, kemudian wartawan 
tersebut yang menulis hingga mempublikasi sendiri pada website www.riau.go.id 
tersebut. 

Sedangkan untuk portal berita Media Center, juga masih sama, dikelola oleh 
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Riau, khususnya dibawahi 
oleh Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Media Center sendiri. Dengan kata lain, Media 
Center merupakan sub domain dan “anak” dari www.riau.go.id yang juga dikelola 
langsung oleh Diskominfo. 

Media center hanya merupakan website yang disediakan khusus untuk 
memberitakan berita perkembangan isu-isu yang terjadi di masyarakat, khususnya 
masyarkat Provinsi Riau. Lebih spesifik lagi, Media Center merupakan website yang 
lebih update perkembangan informasinya kepada publik dibandingkan dengan 
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Sehingga dapat dikatakan bahwa tim keredaksian yang ada pada Media Center ini 
sama seperti tim keredaksian yang ada pada media-media online lainnya. 
 
Pemberitaan Kabut Asap melalui Website Pemerintah Provinsi Riau (Pesan) 

Portal dan website resmi pemerintah Provinsi Riau dengan domain 
www.riau.go.id merupakan portal dan website pemerintah yang berisi berbagai fitur 
dan layanan yang disediakan untuk membantu memudahkan masyarakat, seperti 
tersedia fitur untuk Info SKPD, Prakiraan Cuaca, dsb. Tidak hanya itu, 
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pemberitaan terkait kegiatan-kegiatan pemerintah, informasi SKPD Provinsi Riau, 
juga ada pemberitaan mengenai isu-isu terhangat di masyarakat, yang salah satunya 
juga pemberitaan terkait bencana kabut asap yang melanda Provinsi Riau. 

Mengenai pemberitaan terkait bencana kabut asap sendiri, www.riau.go.id 
memberikan perkembangan informasinya pertama kali pada hari Minggu, 23 J uni 
2015. Dimana pada awal pemberitaannya terkait bencana kabut asap ini, 
www.riau.go.id mampu rata-rata sekitar 3 berita per hari yang dinaikan mengenai 
pemberitaan bencana kabut asap ini pada bulan Juni tersebut, yang kemudian terus 
berlanjut hingga Juli, Agustus, dan puncaknya pada bulan September lalu yang 
mampu menaikan sekitar 5-10 berita tentang kabut asap ini. Pemberitaan mengenai 
kabut asap di sajikan khusus dalam sebuah fitur yang disediakan divisi e-gov 
diskominfo provinsi Riau. Fitur tersebut diberi nama pemantauan titik api.  D apat 
dilihat pada gambar berikut:  
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Ketika kita membuka fitur pemantauan titik panas, akan keluar gambar titip 

panas di Riau. Sedangkan pemebritaan dalam bentuk teks tidak disajikan. Apalagi 
informasi-informasi terkait. Semisal informasi mengenai libur sekolah, posko 
bencana, dan kebijakan pemerintah. Selain itu juga tidak disediakan nya ruang bagi 
pengguna dapat berinteraksi langsung dengan pemerintah terkait inforamsi bencana 
kabut asap.  

Sedangkan pada portal berita Media Center, terkait perkembangan mengenai 
pemberitaan kabut asap, Media Center lebih intens lagi dalam memberikan 
perkembangan informasinya kepada pembaca. Terlihat, media center pada awal 
pemberitaannya terkait kabut asap pertama kali diberitakan pada hari Minggu, 31 Mei 
2015, dengan Judul Berita: “36 Titik Hotspot Tersebar di Riau”, dengan rata-rata 
dapat menerbitkan sekitar 15-20 berita mengenai kabut asap perharinya. 

Dari data pengamatan peneliti ini, dapat disimpulkan bahwa Media Center lebih 
update dalam mengabarkan pemberitaan bagi masyarakat terkait bencana kabut asap 
ini dibandingkan www.riau.go.id. Tentu saja, Media Center untuk perkembangan 
informasi pada publik, lebih update dan dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat yang 
membutuhkan informasi hal ini. 
 
Tanggapan Pengguna melalui Website pemerintah Provinsi Riau (Respon) 

Berdasarkan data pemberitaan diatas, dengan mampu menaikan hingga sekitar 
5-10 berita terkait kabut asap perhari, www.riau.go.id tentu dapat dikatakan cukup 
intens dalam memberikan pemberitaan pada masyarakat. Dari banyaknya jumlah 
berita yang naik ini, tentu saja salah satunya banyak dibaca dan digunakan sebagai 
rujukan bagi masyarakat. Hal ini akan mendatangkan respon yang beragam dari para 
pembacanya. Namun, untuk www.riau.go.id sendiri, dapat dikatakan belum 
menyediakan wadah penampung aspirasi bagi masyarakat. www.riau.go.id hanya 
menyediakan fitur Hubungi Kami sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasinya, 
dan ini bersifat universal, yang artinya aspirasi yang diberikan itu menyeluruh, tidak 
hanya sebatas pada pemberitaan yang ditampilkan saja.  

Kemudian, fitur aspirasi masyarakat yang disediakan tersebut berbentuk seperti 
form, yang dapat diisi dengan memberikan alamat e-mail penggunanya, sehingga 
tidak transparan, atau apapun aspirasi yang telah diberikan itu tidak dapat dilihat 
secara terbuka oleh masyarakat karena tidak dipublikasi. Dengan begitu, peneliti tidak 
dapat mengamati berapa banyak aspirasi masyarakat yang telah mereka berikan untuk 
www.riau.go.id tersebut. Namun, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada salah 
seorang pengguna portal dan website www.riau.go.id yang mengaku telah cukup puas 
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dengan informasi yang disajikan di portal dan website resmi pemerintah tersebut, 
meskipun masih perlu dilakukan tambahan informasinya. 

 
 

Sementara itu, untuk Media Center, dari hasil pengamatan dan wawancara yang 
dilakukan peneliti, melihat telah terdapat wadah yang disediakan bagi masyarakat 
atau para pembaca untuk meninggalkan kesan serta pesannya, yaitu disediakan kolom 
Komentar disetiap bawah pemberitaan yang ditampilkan. Kolom komentar yang 
disediakan ini sifatnya terbuka, sehingga publik dapat melihat siapa saja yang 
meninggalkan pesan serta kesannya terkait pemberitaan yang ditampilkan tersebut. 
Tak ayal, jika ada para pembaca yang ingin mengutip pemberitaan yang disajikan 
sebagai bahan referensi, sering kali mereka meninggalkan jejak sebagai bentuk izin 
dari rujukan yang digunakannya dengan meninggalkan komentar “MCR”. (sumber: 
hasil wawancara yang dilakukan bersama Kepala UPT Media Center, Diskominfo 
Provinsi Riau). 
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Namun dari catatan perhitungan jumlah pembaca perharinya yang mencapai 

lebih dari 1000 or ang, dapat dikatakan tidak banyak pembaca yang mau 
meninggalkan responnya pada tempat yang disediakan tersebut. Jika dihitung dengan 
jumlah banyaknya pembaca, komentar yang ditinggalkan hanya dapat dihitung 
dengan jari, bahkan terkadang tidak ada komentar yang diberikan dari para pembaca.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pengguna, hal ini dikarenakan 
kurang familiar nya website pemerintah yang tersedia. Hal ini membuat masyarakat 
lebih memeilih medi asosial sebagai rujukan mengenai informasi kabut asap. Website 
pemerintah emmeiliki keterhubungan melalui media sosial. Sayang nya pemeberitaan 
tersebut tidak dihubungkan. Media sosial tidak dimanfaatkan secara maksimal.  

 
Prinsip-Prinsip Good Governance melalui Pemanfaatan Website Pemerintah 
Provinsi Riau terkait Pemberitaan Kabut Asap 

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan data-data berupa informasi yang 
diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Informasi-informasi tersebut 
berasal dari jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada informan dan data yang 
berasal dari literatur mengenai prinsip-prinsip good governance. Konsep good 
governance dapat diartikan menjadi acuan untuk proses dan struktur hubungan politik 
dan sosial ekonomi yang baik. Human interest adalah faktor terkuat yang saat ini 
mempengaruhi baik buruknya dan tercapai atau tidaknya sebuah negara serta 
pemerintahan yang baik. Sudah menjadi bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan 
bahwa setiap manusia memiliki kepentingan. Baik kepentingan individu, kelompok, 
dan/atau kepentingan masyarakat nasional bahkan internasional. Dalam rangka 
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mewujudkan setiap kepentingan tersebut selalu terjadi benturan. Begitu juga dalam 
merealisasikan apa yang namanya “good governance” benturan kepentingan selalu 
lawan utama. Kepentingan melahirkan jarak dan sekat antar individu dan kelompok 
yang membuat sulit tercapainya kata “sepakat”. Good governance pada dasarnya 
adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan 
pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. 

Good governance menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pihak pemerintah 
(penyelenggara negara), pihak korporat atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan 
masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya). Ketiga pihak tersebut saling berperan 
dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan 
harmonisasi antar pihak tersebut menjadi jawaban besar. Namun dengan keadaan 
Indonesia saat ini masih sulit untuk bisa terjadi (Efendi, 2005). Kunci utama 
memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. 
Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu 
pemerintahan. 

Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk 
memulai menerapkan good governance. Ada tiga alasan penting yang melatar-
belakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong praktik good 
governance di Indonesia. Pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting 
oleh stakeholders, yaitu pemerintah , w arga, dan sektor usaha. Kedua, pelayanan 
publik adalah ranah dari ketiga unsur governance melakukan interaksi yang sangat 
intensif. Ketiga, nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik good governance 
diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik.  

Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan sarat dengan 
permasalahan. Masyarakat ditempatkan sebagai klien yang membutuhkan bantuan 
pejabat birokrasi, sehingga harus tunduk pada ketentuan birokrasi dan kemauan dari 
para pejabatnya. Upaya untuk menghubungkan tata-pemerintahan yang baik dengan 
pelayanan publik barangkali bukan merupakan hal yang baru. Namun keterkaitan 
antara konsep good-governance (tata-pemerintahan yang baik) dengan konsep public 
service (pelayanan publik) tentu cukup jelas logika nya, melayani publik dengan 
sebaik-baiknya. Argumentasi lain yang membuktikan betapa pentingnya pelayanan 
publik ialah keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Pemerintah Provinsi 
Riau memanfaatkan website pemerintah sebagai salah satu media agar dapat melayani 
publik dengan baik. Selain itu, website juga diharapkan dapat mengurangi 
permasalahan yang ada. Tentu keberadaan website bukan serta merta menggantikan 
posisi pelayanan konvensional (tatap muka).  

Website sebagai media baru memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan 
media komunikasi konvensional. Dengan memanfaatkan website, pekerjaan 
pemerintah dalam memberikan pelayanan tak terhalang jarak ruang dan waktu. Selain 
itu juga membantu emmenuhi kebutuhan akan UU no 14 t ahun 2008 tentang 
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keterbukaan informasi publik. Website pemerintah sebagai media pelayanan publik 
harus memperhatikan juga prinsip-prinsip good governance sehingga bisa sebagai 
bentuk implementasi dari good governnace pemerintah Provinsi Riau. Website 
pemerintah dengan domaian www.riau.go.id disediakan untuk emmenuhi informasi 
publik, baik internal maupun eksternal terkait dengan pemerintahan Provinsi Riau. 
Website ini dikelola oleh Diskominfo Provinsi Riau bidang e-goverment. Berdasarkan 
uraian mengenai deskripsi website pemprov Riau, akan banyak ditemukan tauan 
antara pemerintah ke pemerintah, pemerintah dengan publik. Namun, masih sedikit 
tautan antara pemerintah dan corporate. Tampilan website pemerintah provinsi Riau 
telah dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori sehingga memudahkan dalam 
mencari informasi yang dibutuhkan pengguna. Bahkan juga untuk informasi bencana 
kabut asap. Sedangkan media center yang dikelola oleh diskominfo bidang media 
center merupakan website yang disediakan khusus untuk memenuhi inforamsi berita 
masyarakat seputar daerah Riau, terutama terkait bencana kabut asap. Media center 
merupakan bentuk dari difusi inovasi dan dikelola selayaknya meneglola sebuat 
media online. Media center hadir untuk memenuhi peraturan diskominfo tahun 2013. 
Berikut analisis website berdasarkan prinsi good governnace. 

Pertama, Akuntabilitas, Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan 
dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Diskominfo Provinsi 
Riau bidang e-goverment telah memuat kebijaka-kebojakan yang ditetapkan 
pemerintah di dalam website. Namun kebijakan terkait bencana kabut asap belum ada. 
Yang ada diberitakan bagaimana perkembangan kasusu penangkapan tersangka. 
Kedua, Transparansi, website pemerintah provinsi riau dalam memberitakan 
informasi mengenai bencana kabut asap sudah transparan. Hal ini dikarenakan ada 
nya website mediacenter yang memang difokuskan terkait dengan goverment to 
public. Media center memberitakan mengenai kabt asap hampir setiap hari nya ketika 
bencana terjadi. Begitupun website riau.go.id. disediaknan sebuah menu khusus 
terkait kabut asap. Namun, pemberitaan nya banyak menyadur dari media center. 
Riau.go.id merupakan portal yang tidak hanya dimanfaatkan bagi masyarakat luas 
tetapi juga goverment to goverment sehingga lebih di tujukan bagi komunikais dalam 
pemerintahan atau memenuhi kebutuhan atau keingintahuan masyarakat tentang 
pemerintahan  

Ketiga, Partisipasi. Kedua website telah menyediakan ruang untuk masyarakat 
dapat berinteraksi secara langsung dengan pemerintah. Terutama terkait bencana 
kabut asap. Media center menyediakan ruang komentar di bawah setiap pemberitaan 
nya jika ada masyarakat yng ingin berkomentar. Sedangkan riau.go.id menyediakan 
fitur hubungi kami. namun, fitur yang disediakan tidak dengan segera merespon 
tanggapan masyarakat. Dan tidak tersedia secara online. Selain itu, rasa kebutuhan 
masyarakat masih kurang untuk memanfaatkan website yang telah disediakan 
pemerintah sebagai rujukan informasi terkait bencana kabut asap.  K eempat, 
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Efektifitasa dan Efisiensi, kedua website yang disediakan oleh pemerintah 
merupakan media yang digunakan sebagai medi akomunikasi pemerintah. Kedua 
website cukup efektif dan efisien dalam membantu kinerja pemerintah terkait 
penyampaian informasi kepada masyarakat.  
 Penggunaan website dan portal pemerintah Provinsi Riau ini nyata nya telah 
mampu membantu pemerintah provinsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintah 
yang baik (Good Governance). Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat 
berbagai hambatan, seperti kurangnya masyarakat yang melek media, kurangnya 
kegiatan promosi yang dilakukan pemerintah untuk memperkenalkan website dan 
portal resmi tersebut, hingga dalam hal teknis, masih terbatasnya penggunaan internet 
diluar kalangan kaum remaja, sehingga tidak meratanya informasi tersebut 
tersampaikan. 
 Diharapkan agar pemerintah perlahan mulai berbenah untuk menata kembali 
penggunaan website dan portal resmi tersebut agar dapat difungsikan dengan 
maksimal, sehingga tata kelola pemerintah yang baik bukan hanyan menjadi sekadar 
wacana. 
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merupakan media yang digunakan sebagai medi akomunikasi pemerintah. Kedua 
website cukup efektif dan efisien dalam membantu kinerja pemerintah terkait 
penyampaian informasi kepada masyarakat.  
 Penggunaan website dan portal pemerintah Provinsi Riau ini nyata nya telah 
mampu membantu pemerintah provinsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintah 
yang baik (Good Governance). Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat 
berbagai hambatan, seperti kurangnya masyarakat yang melek media, kurangnya 
kegiatan promosi yang dilakukan pemerintah untuk memperkenalkan website dan 
portal resmi tersebut, hingga dalam hal teknis, masih terbatasnya penggunaan internet 
diluar kalangan kaum remaja, sehingga tidak meratanya informasi tersebut 
tersampaikan. 
 Diharapkan agar pemerintah perlahan mulai berbenah untuk menata kembali 
penggunaan website dan portal resmi tersebut agar dapat difungsikan dengan 
maksimal, sehingga tata kelola pemerintah yang baik bukan hanyan menjadi sekadar 
wacana. 
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