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Garis besar pembahasan

 Teori Partisipasi

 Jaminan partisipasi publik/masyarakat dalam perundang-

undangan

 Masalah yang mungkin terjadi dalam partisipasi publik

 Dampak negatif tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan 

kebijakan publik

 Manfaat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan

 Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam merumuskan 

kebijakan publikPUSANEV_B
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Pengertian Partisipasi

 Partisipasi = participation

 participation berarti,the act of taking part in 
something, such as a partnership (Black’s Law 
Dictionary).

 Partisipasi adalah hal turut berperan serta dalam 
suatu kegiatan, keikutsertaan atau peran serta.
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Beberapa Pendapat & Teori Partisipasi

 Masyarakat Transparansi Indonesia dalam uraiannya
tentang prinsip-prinsip good governance, menempatkan
partisipasi masyarakat pada prinsip yang pertama.

 Bahwa di dalam partisipasi masyarakat “semua warga
masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan
keputusan, baik secara langsung maupun melalui
lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili
kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut
dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan
mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk
berpartisipasi secara konstruktif”. (Reko Dwisalfutra,
SH., Partisipasi Masyarakat Adat Suku Anak Dalam
(SAD) dalam Pemilihan Umum, hlm. 111 pada Jurnal
Konstitusi)
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 Menurut Mahendra Putra Kurnia, titik tolak dari 
penyusunan suatu peraturan daerah adalah 
efektivitas dan evisiensinya pada masyarakat.

 Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa 
konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan 
konsep keterbukaan.
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Dalam konsep demokrasi, asas keterbukaan atau partisipasi
merupakan salah satu syarat minimum, sebagaimana dikemukakan
oleh Burkens dalam buku yang berjudul Beginselen van de 
democratische rechsstaat, bahwa:

1. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam
pemilihan yang bebas dan rahasia;

2. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk dipilih;

3. Setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas
kebebasan berpendapat dan berkumpul;

4. Badan perwakilan rakyat mempengaruhi pengambilan keputusan
melalui sarana (mede) beslissing-recht (hak untuk ikut
memutuskan dan atau melalui wewenang pengawas;

5. Asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat
keputusan yang terbuka;

6. Dihormatinya hak-hak kaum minoritas.
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 Sri Soemantri mengemukakan bahwa ide 
demokrasi menjelmakan dirinya dalam 5 (lima) hal, 
2 (dua) diantaranya adalah pemerintah harus 
bersikap terbuka (openbaarheid van bestuur) dan 
dimungkinkannya rakyat yang berkepentingan 
menyampaikan keluhannya mengenai tindakan-
tindakan penjabat yang dianggap merugikan.
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 Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin 
Abeyserkere memaknai partisipasi sebagai 
berikut: bahwa pihak-pihak yang dipengaruhi oleh 
suatu keputusan yang ditetapkan the stakeholders
(pihak yang mempunyai kepentingan) memiliki 
kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan 
masukan, kritik dan mengambil bagian dalam 
pembuatan keputusan-keputusan pemerintahan.
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Tujuan Dasar Peran Serta Masyarakat

 Untuk menghasilkan masukan dan presepsi yang 
berguna dari warga negara dan masyarakat yang 
berkepentingan (public interest) dalam rangka
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, 
karena dengan melibatkan masyarakat yang 
potensial terkena dampak akibat kebijakan dan
kelompok kepentingan (interest group), para
pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, 
kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan
kelompok tersebut, untuk kemudian
menuangkannya kedalam suatu konsep.
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Manfaat partisipasi masyarakat secara teoritis
menurut Sad Dian Utomo

1. Memberikan landasan yang lebih baik untuk
pembuatan kebijakan publik;

2. Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif
karena warga mengetahui dan terlibat dalam
pembuatan kebijakan publik;

3. Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif
dan legislatif;

4. 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.
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Partisipasi Masyarakat dalam
Pengambilan Kebijakan pada

Perundang-undangan (contoh)

Peraturan
Per-UU-an

UUD 
1945

UU No. 12 
/ 2011 

PP  No. 87 
/ 2014 

UU No. 14 
/ 2008 KIP

PP No. 61 
/ 2010

Permen
No. 53 / 
2011

Pasal yang 
berkaitan
dengan
partisipasi
masyarakat

Pasal 28 Pasal 18
Pasal 88
Pasal 92
Pasal 96

Pasal 11 
Pasal 38
Pasal 170
Pasal 177
Pasal 179
Pasal 181
Pasal 188 

Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
Pasal 7
Pasal 11

Pasal 1
Pasal 2

Pasal 90
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Kata kuncinya

• Mengeluarkan pikiran/ aspirasi

• Partisipasi

• Berhak mengajukan pendapat,permohonan, 
pengaduan, dan/atau usulan

• Memberikan masukan

• Berhak memperoleh /mendapat akses informasi

• Penggunaan informasi

• Peran aktif
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Kesimpulannya

• Jaminan partisipasi masyarakat sudah 
tertuang dalam berbagai macam peraturan 
perundang-undangan.

• Bentuknya adalah memberikan masukan
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MASALAH YANG MUNGKIN TERJADI

 Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat

 Masyarakat madani belum terbentuk dengan 

baik

 Tidak efektifnya dalam menghimpun aspirasi 

masyarakat

 Partisipasi masyarakat kurang/Tidak aktifnya 

masyarakat dalam kebijakan publik  (ada dua 

faktor)
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FAKTOR INTERNAL

 Masyarakat masih terbiasa pada pola lama, 

yaitu peraturan-peraturan tanpa partisipasi 

warga. Warga tinggal menerima dan 

melaksanakan saja.

 Masyarakat tidak tahu adanya kesempatan 

untuk berpartisipasi

 Masyarakat tidak tahu prosedur partisipasi

 Rendahnya sanksi hukum di kalangan 

masyarakat

 Rendahnya sanksi hukum kepada pelanggar 

kebijakan publik
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FAKTOR EKSTERNAL

 Tidak dibukanya kesempatan kepada masyarakat

untuk berpartisipasi

 Masih adanya anggapan sentralistik yang tidak

sesuai dengan otonomi daerah

 Adanya anggapan bahwa partisipasi masyarakat

akan memperlambat pembuatan kebijakan publik

 Kebijakan publik yang dibuat kadang-kadang belum

menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung

 Kesempatan berpartisipasi belum banyak diketahui

masyarakat

 Hukum belum ditegakkan secara adil

 Tidak memihak kepentingan rakyat

PUSANEV_B
PHN



Dampak negatif tidak aktifnya masyarakat 

dalam perumusan kebijakan publik

 Rendahnya efektifitas kebijakan publik

 Tidak memenuhi hak-hak rakyat secara menyeluruh

 Menyebabkan rendahnya kualitas kebijakan yang dihasilkan

 Tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat

 Tidak sejalan/bertentangan nilai-nilai budaya masyarakat

 Timbulnya gejolak dalam masyarakat yang dapat 

mengganggu stabilitas nasional, terhambatnya pelaksanaan 

pembangunan nasional, semakin tertinggal dari bangsa lain

 Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, 

dan kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat 

sangat tinggi.

PUSANEV_B
PHN



Terciptanya kebijakan publik yang lebih 

baik

Meningkatnya kepercayaaan warga 

kepada eksekutif dan legislatif

Efisiensi sumber daya

PUSANEV_B
PHN



Contoh bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam

merumuskan kebijakan publik dapat dilakukan

dengan jalan:

 Masyarakat dapat membentuk opini (pemikiran) melalui media masa bahwa
masyarakat sangat membutuhkan kesejahteraan, misalnya bantuan terhadap
warga miskin.

 Masyarakat memberikan masukan masalah yang dihadapi masyarakat dengan
mengirimkan informasi kepada pemerintah daerah lewat telepon, SMS, atau
sosial media dengan menunjukkan fakta-fakta di lapangan.

 Menyampaikan aspirasinya pada saat anggota legislatif berkunjung ke
kampung-kampung/desa-desa bahwa masyarakat desa/kampung sangat
membutuhkan sarana transportasi.

 Mengkritisi kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah yang tidak
memihak kepentingan masyarakat, misal kebijakan pembuatan fasilitas umum
tetapi dalam kebijakan tersebut tidak mencantumkan pasal tentang ganti
rugi tanah masyarakat yang terkena pembuatan fasilitas umum.

 Partisipasi juga dapat ditunjukkan dengan memberikan dukungan moral 
kepada perumus kebijakan. Dalam tahap ini masyarakat harus berperan aktif
mengontrol apakah input dari masyarakat tersebut terakomodir atau tidak.

(http://halra.com)
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Beberapa disharmoni dalam partisipasi publik dalam 

pengambilan kebijakan publik

 Kewenangan masyarakat/warga negara dalam 

berpartisipasi pada pembentukan kebijakan publik 

hanya sebatas hak.

 Hak dan kewajiban masyarakat masih minim dalam 

perundang-undangan.

 Perlindungan hukum bagi masyarakat masih belum 

baik sehingga kepedulian masyarakat dalam 

pembentukan kebijakan publik kurang.

 Penegakan hukum belum adil dan rendahnya sanksi 

hukum kepada pelanggar kebijakan publik.
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Rekomendasi

 Penambahan peran publik/masyarakat/warga 

negara dalam perundang-undangan

 Optimalisasi pendidikan politik bagi masyarakat

 Penegakan hukum dan penyadaran hukum bagi 

masyarakat dilalukan dengan baik.

 Peningkatan kesejahteraan masyarakat

 Optimalisasi dan selektif dalam menghimpun 

aspirasi atau kebutuhan hukum masyarakatPUSANEV_B
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