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Pendahuluan

• Partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan : proses 

yang terbuka akuntabel melalui mana individu dan

kelompok dalam masyarakat/komunitas tertentu dapat

bertukar pandangan dan mempengaruhi pembuatan

kebijakan (Overstrand, 2016)

• Perubahan paradigma tata penyelenggaraan

pemerintahan menuntut adanya partisipasi dan

keterbukaan. PUSANEV_B
PHN



Pembuatan kebijakan dalam sistem demokrasi :

1. Consent of the governed, setiap kebijakan publik

memerlukan persetujuan dari kelompok masyarakat

terkait

2. Equity  : memberikan akses yang sama bagi semua

orang untuk berpendapat dan mempengaruhi isi

kebijakan

3. Participative : dibuat dengan melibatkan stakeholders

4. Rule of law : kebijakan harus menjamin kepastian

hukum
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• Since 2011, Gov of Indonesia has created Open 

Government Indonesia (OGI) aimed to build a 

more Open, Participatory and Innovative 

government.
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Data and 

information 

searching is one 

of the most 

important thing for 

internet user 

interes

1998-2015 

Internet user 

increase 

rapidly in 

Indonesia
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One stop data policy 

Satulayanan.id

Portal –containing 

information on 

more than 100 

public services 
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data.go.id is officially 

open data portal 

Indonesia as a form of 

operationalization of the 

initiative One Data. This 

portal contains the data of 

the Ministry, government 

agencies, local 

governments, and all 

other relevant agencies 

that produce data related 

to Indonesia.
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Open data in Local 

Government providing 

informations related to Local 

public services
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Citizen control : 

Lapor.go.id>

means of aspiration and 

social media based 

complaints are easily 

accessible and 

integrated with 81 

Ministries / Agencies, 5 

Local Government, as 

well as 44 state-owned 

companies in Indonesia.

PUSANEV_B
PHN



Citizen control : 

kawalbansos.

kemsos.go.id

Allow citizen 

to control the 

distribution of 

social 

assistance 

policy

PUSANEV_B
PHN



Manfaat partisipasi dalam

pembuatan kebijakan

1. Memberikan informasi kepada pembuat kebijakan

kebutuhan, permasalahan khususnya masyarakat yang 

terkena dampak kebijakan.

2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi

3. Memperkuat legitimasi secara moral dan legal terhadap

kebijakan yang dibuat

4. Memperkuat dukungan stakeholders 

5. Memperkuat public trust
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Partisipasi dalam proses kebijakan publik

Agenda Setting
Policy 

formulation 
Implementation Evaluation 

Partispasi PublikPUSANEV_B
PHN



Tujuan Partisipasi

Inform Consult Involve colaboration Empower

Memberikan 

informasi 
Memperoleh 

feed back

Melibatkan 

stakeholders 

dan 

menjadikan 

aspirasi 

sebagai 

pertimbangan

Bekerjasama 

sebagai mitra

Menempatkan 

stakeholder 

sebagai 

pembuat 

keputusan
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Metode partisipasi

a. Memberikan Informasi :

• Sosialisasi

• Kios informasi

• Website, informasi cetak

• Media massa

• Dsb

B. Menggali Input :

• Interview

• Citizen panel

• FGD

• Public hearing

• dsb
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c. Membangun Konsensus

• Workshop

• Joint meeting

• Rapat umum

• Citizen jury

• dsb
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Kebijakan Pemerintah untuk Mendorong Partisipasi dan
transparansi

 Mendorong Partisipasi Publik sebagai sebuah Keharusan dalam

Penyusunan Kebijakan (Penegakan Norma Regulasi)

 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau

penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan

terbuka.

 Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai

kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan

masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Pasal 5 huruf g UU 12/2011 beserta Penjelasan)
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 Masyarakat (perseorangan atau kelompok orang yang

mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan

Regulasi) berhak memberikan masukan secara lisan

dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan --- sejak tahap perencanaan, penyusunan,

pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga tahap

pengundangan.

 Masukan dilakukan melalui: rapat dengar pendapat umum;

kunjungan kerja; sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya,

dan/atau diskusi (Bab XI Partisipasi Masyarakiat Pasal 96

ayat (1), (2) & (3) UU 12/2011).

 Dalam rangka melaksanakan konsultasi publik akan diatur

lebih lanjut dalam Permenkumham (Pasal 188 Perpres

87/2014). Hingga saat ini, Permenkumham tersebut belum

terbentuk.
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 Kewajiban Memberikan Kemudahan Akses bagi Masyarakat

 Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, setiap Rancangan
Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat (Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011

 Asas Keterbukaan sebagai salah satu AUPB yang menjadi dasar dalam
penyusunan Keputusan atau Tindakan Pejabat Pemerintahan.

“ Asas keterbukaan ” adalah asas yang melayani masyarakat untuk
mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan
tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia
negara (Pasal 10 huruf f UU 30/2014).

 Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib membuka akses dokumen
Administrasi Pemerintahan kepada setiap Warga Masyarakat untuk
mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh undangundang dan
jika dokumen tersebut termasuk kategori rahasia negara dan/atau
melanggar kerahasiaan pihak ketiga (Pasal 51 ayat (1) & (2) UU 30/2014)

Kebijakan Pemerintah ...
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Pengaturan partisipasi masyarakat dalam

Kebijakan sektor

Partisipasi masyarakat sebagai bagian integral 

pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sektor. Dinyatakan

secara spesifik dan non spesifik :

a. Spesifik UU 26 tahun 2007 (pasal 65) :

Partisipasi dalam perencanaan, pemanfaatan dan

pengendalian. 

b. Non Spesifik

• UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (pasal 174)

• UU 3 tahun 2005 tentang Olah Raga (pasal 75)PUSANEV_B
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Konsekuensi Hukum 

• Jika tidak transparan & tidak partisipatif, maka 
sebuah kebijakan dapat diajukan gugatan (Uji 
Formil) ke Mahkamah Agung dengan dasar 
bertentangan dengan UU 12/2011 maupun 
UU 14/2008. 

• Demikian pula jika sebuah Keputusan atau 
Tindakan Administrasi Pemerintahan dapat 
diajukan gugatan ke PTUN dengan dasar 
bertentangan dengan UU 30/2014.
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Langkah-langkah yang sudah Dilakukan oleh LAN

 Menyusun Index Kualitas Kebijakan yang salah satu indikatornya adalah

transparansi dan partisipasi dalam proses penyusunn kebijakan. Termasuk

dalam hal ini adalah sejauhmana pelibatan publik selama proses tersebut

(berbasis pada evidence)

 Menyusun Modul Konsultasi Publik sebagai bentuk Partisipasi Publik dalam

menganalisis kebijakan.

 Menyusun SH@OLIN (Sistem Hukum Online) sebagai sistem yang memuat

daftar rencana Peraturan Kepala LAN (Perkalan) yang akan disusun, masukan

stakeholders, dan dinamika dalam proses penyusunn Perkalan.
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PERMASALAHAN REGULASI DAN NON-REGULASI YANG DIHADAPI 
PEMERINTAH

 Lemahnya penegakan regulasi yang men-support transparansi 

dan partisipasi 

 UU 14/2008 & UU 30/2014 mati suri?

 Kewajiban partisipasi publik dalam UU 12/2014 & Perpres 

87/2014 tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya 

 Tidak ada lembaga yang khusus berwenang memonitor fungsi 

transparansi & partisipasi publik

 Tidak adanya punishment yang kongkret bagi pejabat yang tidak 

transparan & tidak partisipatif. Begitu pula sebalilnya, perlu 

reward bagi pejabat yang telah menerapkan transparansi & 

partisipasi sebagaimana mestinya

A. Supply side 
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 Belum semua lembaga menyusun sistem online

penyusunan kebijakan publik (dari perencanaan hingga 

penyebarluasan)

 Partispasi publik masih dianggap sebagai masalah 

formal dan prosedural, bukan substansial

 Lemahnya budaya evidence based policy dan good 

policy making principlePUSANEV_B
PHN



D. demand side

• Sikap tidak percaya kepada pembuat kebijakan

• Sikap apatis masyarakat dalam pembuatan kebijakan

publik

• Kurangnya kompetensi masyarakat dalam pemilihan

chanel aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan

• Kebergantungan kepada sosok pimpinanPUSANEV_B
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Solusi atas Permasalahan yang Dihadapi (Regulasi & Non-
Regulasi)

• Perlu disusun kebijakan terintegrasi yang fokus pada 

transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan 

- ex Permenkumham tentang Konsultasi Publik diarahkan untuk 

mengakomodasi norma Transparansi & Partisipasi (TP) 

(memuat pengertian TP, fase formulasi kebijakan yang wajib

adanya TP, lembaga pengawas, kewajiban membangun sistem

kebijakan terintegrasi, kewajiban melakukan konsultasi publik,

reward & punishment, dan sebagainya)

Sebagai informasi, banyak daerah yang sudah menyusun Perda 

tentang TP. PUSANEV_B
PHN



• Membangun sistem kebijakan yang terintegrasi secara 

nasional. Bisa saja terkoneksi dengan Jaringan 

Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH)

• Penguatan transparansi dan kapasitas pemerintah 

dalam penyediaan informasi dan partisipasi publik

• Penguatan standard partisipasi masyarakat dalam 

agenda reformasi birokrasi 

• Evaluasi dan audit partisipasi dalam pembuatan 

kebijakan
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