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PRAKATA PENULIS

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa,
yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada tim penulis
untuk dapat menerbitkan buku ini. Shalawat beriring salam kepada
Baginda Nabi Muhammad SAW, sosok teladan dan panutan ummat
yang tidak akan pernah tergantikan.

Buku inimengungkap pola-pola rekrutmen calon anggota legislatif
berikut kriteria-kriteria serta tipe-tipe utama yang menjadi pilihan partai
politik dalam menetapkan calon anggota legislatif di tingkat kabupaten
dan kota di Provinsi Riau.Badan legislatif kabupaten dan kota di Riau
hasil pemilu legislatif tahun 2009 seharusnya mampu menjalankan fungsi
yakni legislasi, anggaran, pengawasan dalam rangka memperjuangkan
kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan bersama pe-
merintah daerah. Namun faktanya, mereka belum mampu memper-
juangkan kepentingan masyarakat sesuai dengan harapan pemilihnya.
Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kekecewaan berbagai  kalangan
masyarakat terhadap kinerja DPRD kabupaten dan kota yang dirilis
berbagai media lokal di tahun 2010, 2011 dan awal 2012.

Salah satu faktor penting yang diduga menjadi penyebab lemah-
nya kinerja anggota DPRD adalah pola rekrutmen yang dilakukan oleh
partai politik dalam menjaring calon legislatif yang selama ini di-
praktekkan belum berhasil menghadirkan calon legislatif yang setelah
terpilih benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat. Pola rekrutmen
tersebut membuat sebagian besar calon anggota DPRD dan selanjutnya
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terpilih menjadi anggota DPRD  bertipe loyalis partai, wakil kelompok
dan Tipe Pengusaha yang dalam menjalankan tugas lebih berpihak
kepada kepentingan pribadi, kelompok maupun partai. Kondisi ini
membuat masyarakat kecewa dengan kinerja anggota DPRD tidak
kunjung berpihak kepada rakyat dalam menjalankan tugasnya.

Atas terbitnya buku ini kami mengucapkan terima kasih kepada
berbagai pihak yang telah benyak membantu, baik materil maupun
sprituil. Kami menyadari, tentu terdapat kekurangan dan kesalahan,
karena itu masukan dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi
perbaikan di masa mendatang.

Pekanbaru,   Februari 2020

 Penulis
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