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Dasar Ideologis 
Menelusuri perjalanan berdirinya partai politik di negara-negara Eropa Barat, meluasnya 
gagasan bahwa rakyat perlu diperhitungkan dan diikutsertakan dalam proses politik 
merupakan faktor pendorong lahirnya partai politik. Di negara-negara yang menganut paham 
demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat 
berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menetapkan 
kebijakan.     
 
Bila kita amati konstruksi pemikiran di atas, hal pertama yang ditekankan adalah kesadaran 
akan adanya partisipasi politik masyarakat.  Partisipasi politik di sini secara umum dipahami 
sebagai jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung dan 
mempengaruhi kebijakan (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan 
suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau 
kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota 
parlemen dan sebagainya. Jadi partisipasi politik merupakan suatu pengejewantahanan dari 
penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.  
 
Dasar Filosofis 
Pada dasarnya partisipasi masyarakat bukanlah suatu konsep yang baku. Ia hanya a means to an 
end, jadi bukan tujuan akhir itu sendiri.2 Tujuan sebenarnya adalah “pengaruh yang berarti” 
terhadap proses pemerintahan dalam arti luas (mulai dari pengambilan kebijakan, pelaksanaan, 
sampai dengan evaluasi kebijakan) terutama yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya 
publik. Oleh karenanya, pola partisipasi sangat bervariasi, tergantung pada situasi dan kondisi 
di suatu tempat dan konteks yang menyertainya. Walaupun demikian konsep yang berkembang 
sejak 1960an ini banyak didasarkan pada perdebatan seputar seberapa jauh partisipasi publik 
harus dilakukan, bagaimana teknis yang tepat untuk melakukannya, dan seberapa jauh jaminan 
terhadap substansi yang berasal dari proses partisipasi harus tersedia. 
 
Dalam konsep participatory democracy dinyatakan bahwa manusia pada hakekatnya mampu 
menyelaraskan kepentingan pribadinya dengan kepentingan sosial. Penyelarasan kedua macam 
kepentingan tersebut dapat terwujud jika proses pengambilan keputusan menyediakan 
kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk mengungkapkan kepentingan dan pandangan 
mereka. Proses pengambilan keputusan, yang menyediakan ruang bagi pemangku kepentingan 
untuk berperan serta di dalamnya, dapat menghantarkan kelompok-kelompok yang berbeda 
kepentingan mencapai saling pengertian dan penghayatan terhadap kepentingan mereka satu 
sama lain. Pada akhirnya, perbedaan kepentingan dapat dijembatani.3 
 
Perkembangan terkini dari gagasan tentang demokrasi yang partisipatif bahkan telah merambat 
ke arah yang lebih “memberdayakan.” Bila dalam konsep yang terdahulu seluruh komponen 
masyarakat dianggap memiliki kapasitas dan peluang yang sama dalam berpartisipasi, maka 
perkembangan kemudian juga “berpeluang” menghambat tujuan dari partisipasi itu sendiri.  
 
Kesamaan kesempatan yang tidak sensitif pada perbedaan karakter dasar kelompok-kelompok 
dalam masyarakat, mengakibatkan hanya kelompok-kelompok yang memiliki kapasitas dan 
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2 Mas Achmad Santosa, Good Governance dan Hukum Lingkungan, (Jakarta: ICEL, 2001), hlm. 48-49. 
3 Mas Achmad Santosa dan Arimbi HP, “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan”, (Jakarta: 
WALHI dan YLBHI, 1993). 
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akses yang besar dalam sumber daya ekonomi-politik sajalah yang menikmati kondisi tersebut. 
Sedangkan kelompok yang rentan bukan saja tidak bisa menikmati, bahkan tidak jarang justru 
makin terpuruk. Padahal merekalah yang justru harusnya paling dilindungi karena sifat 
kerentanannya tersebut. Oleh karenanya munculah gagasan segar mengenai empowered 
deliberative democracy, sistem demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat secara 
genuine yang sekaligus bertujuan langsung untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang 
rentan secara politik, ekonomi, dan sosial.4 
 
Persoalan Partisipasi di Negara Transisi 
Dalam konteks negara transisi demokrasi seperti Indonesia, ada dua persoalan utama yang 
muncul dalam upaya menerapkan partisipasi publik yaitu: (1) menentukan model dan proses 
pelibatan yang cocok dengan kebijakan yang akan diambil; dan (2) menentukan siapa/lembaga 
apa yang perlu dilibatkan.  
 
Persoalan pertama akan terkait dengan definisi dan tata cara pelibatan masyarakat dan 
stakeholders (pemangku kepentingan terkait). Sebut saja contohnya ketiadaan parameter yang 
menjustifikasi mengapa sebuah rapat (atau pertemuan membahas rancangan peraturan 
perundang-undangan misalkan) dinyatakan terbuka sementara rapat lainnya tidak. Atau 
efektivitas saluran dan mekanisme partisipasi yang ada selama ini yang lebih sering bersifat 
formalitas.  
 
Sedangkan persoalan kedua umumnya baru terasa jika proses partisipasi sudah dijalankan. Hal 
ini akan sangat terkait dengan penentuan keterwakilan masyarakat, apalagi pada tingkatan 
tertentu partisipasi juga sangat terkait dengan keahlian. Dari permasalahan utama di atas, akan 
muncul masalah ikutannya seperti: (1) masalah identifikasi yang sering kurang tepat sasaran; 
(2) masalah waktu yang dibutuhkan (cenderung panjang); (3) dana yang diperlukan untuk 
menjalankan proses (terkait masalah anggaran); dan (4) keterbatasan sumber daya manusia 
yang dapat memfasilitasi dan mengawali proses ini. 
 
Kebijakan Partisipatif Versi Pemerintah  
Sejak dulu konsepsi dan praktik partisipasi yang didesain pemerintah selalu menabur kritik dari 
banyak pihak. Pertama, pemerintah cenderung menempatkan masyarakat sebagai objek 
kebijakan pemerintah. Masyarakat bukanlah sebagai subyek yang menentukan, melainkan 
hanya sebagai sasaran penerima mamfaat kebijakan pemerintah. Pemerintah selalu 
menekankan agar masyarakat tidak berbuat macam-macam, mempunyai kesadaran 
pembangunan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 
Kedua, partisipasi selalu dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat mengambil bagian (take 
part) untuk mendukung dan mensukseskan kebijakan dan program-program yang diprakarsai 
pemerintah. Dukungan untuk sukses tentu bukan partisipasi yang otentik karena tidak 
bersandar pada prakarsa masyarakat dari bawah. Dukungan lebih tepat dibaca sebagai 
mobilisasi ketimbang partisipasi.  
 
Ketiga, perencanaan pembangunan partisipatif di atas kertas selalu digunakan sebagai alat 
pembenar bagi pemerintah bahwa kebijakan yang dikelola telah melibatkan masyarakat. 
Padahal secara empirik perencanaan pembangunan dari bawah sarat dengan manipulasi. 
Lembaran-lembaran kebijakan yang muncul bukan dirumuskan bersama antara pemerintah 
dengan masyarakat, melainkan sudah dirumuskan sejaka awal berdasarkan preferensi elit. 
Masyarakat diminta mendengar dan menyetujui sosialisasi kebijakan yang dilakukan 
pemerintah. Tiga problem partisipasi di atas sudah lama berlangsung, karenanya harus dikaji 
ulang. Partisipasi harus dimaknai kembali secara otentik dengan berpijak pada masyarakat. 

                                                           
4 Lihat pembahasannya lebih jauh dalam Archon Fung and Erik Olin Wright, “Experiments in Empowered 
Deliberative Democracy Introduction,” (June 1999), http://www.ssc.wisc.edu/~wright/ deliberative.html    
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Peta Kebijakan 
Terkait pilihan kebijakan yang diambil negara, perlu ada serangkaian langkah mulai dari 
mengidentifikasi kebijakan, menelaah kecenderungan dari setiap pilihan kebijakan hingga 
menganalisis setiap temuan, apakah diperoleh ruang yang makin lebar atau sebaliknya. Setelah 
dilakukan inventarisasi dan seleksi, setidaknya terdapat 6 (enam) Undang-Undang terpilih yang 
dipandang memiliki keterkaitan dan mewakili pengaturan tentang partisipasi publik. Delapan 
Undang-Undang tersebut yaitu: 
 
1. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU 

37/2008); 
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UU 32/2009); 
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (UU 12/2011);  
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014); 
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD 9 (17/2014); 

dan 
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014).  
 
Pada UU 23/2014, masyarakat yang “berpartisipasi” diharapkan dan ditargetkan menjadi aktor 
pendorong transformasi sosial. Bahkan secara spesifik, masyarakat yang “berpartisipasi” 
merupakan wujud strategi percepatan pembangunan daerah (Pasal 29 ayat (5)). Pengakuan 
“berpartisipasi” menjadi fenomena dengan skala yang meningkat. Bahkan ditempatkan sebagai 
salah satu indikator kemajuan demokrasi. 
 
Melalui UU 37/2006, ruang lingkup “berpartisipasi” mengalami pergeseran jangkauan, dari hulu 
kebijakan hingga implementasi. Dari perencanaan atau perumusan kebijakan, pengawasan 
terhadap implementasi hingga berinovasi. Bahkan tindakan “berpartisipasi” tidak hanya 
mendapatkan ruang tapi juga perlindungan hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 
66 UU 32/2009.  
 
Sebagai catatan kritis, pengakuan “berpartisipasi” bagi masyarakat terlihat berdasarkan pada 
asumsi sepihak dari penyelenggara pemerintahan (atau para pihak yang terlibat dalam 
penyusunan kebijakan) terhadap kesiapan arena aktualisasi masyarakat. Masih ditemukan 
tindakan “berpartisipasi” sebagai hak, tapi minim diikuti arus kewajiban dan definisi yang 
operasional. Sebagai perbandingan, partisipasi publik dalam proses legislasi sebagaimana 
diatur UU 12/2011 sudah cukup baik jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 10/2004). Kesiapan 
arena partisipasi tidak sekedar sebagai pengakuan hak, tapi UU 12/2011 melengkapinya 
dengan identifikasi forum, definisi pemangku kepentingan, dan yang tidak kalah penting adalah 
keharusan menyediakan akses. Ini yang tidak ditemukan di UU 10/2004. Contoh yang relatif 
baik adalah UU 6/2014 dan UU 23/2014. Kedunya menempatkan kebijakan yang mengatur 
tindakan “berpartisipasi” dengan diikuti akses informasi sebagai syarat penguasaan posisi dan 
keseimbangan relasi (antara pihak yang berpartisipasi dengan pengambil kebijakan). 
 
Untuk konteks kebijakan yang mengkonfirmasi atau memunculkan tindakan diskriminatif 
terhadap partisipasi publik, kita bisa menemukannya pada UU 17/2014 (Pasal 229, Pasal 294, 
Pasal 342, dan Pasal 392). Itu pun terbatas pada tidak adanya diskresi tentang kemungkinan 
penyelenggaraan rapat-rapat tertutup. Akibatnya bagi kelompok masyarakat yang sedang 
melakukan agenda advokasi legislasi harus berhadapan dengan hambatan dan ruang partisipasi 
yang menyempit. Tentang rumusan penyelenggaraan rapat-rapat di DPR yang masih tertutup, 
sebenarnya berdasar pada kekhawatiran berlebihan anggota DPR. Menurut mereka, jika rapat-
rapat di DPR berjalan terbuka, maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak perlu terjadi seperti 
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sisi kontroversi dan kegaduhan. Apalagi jika kontroversi dan kegaduhan tersebut kontra 
produktif dengan positioning dan kepentingan anggota DPR sendiri. Kalaupun ada hal lain yang 
dijadikan alasan anggota DPR meminta rapat-rapat di DPR berlangsung tetutup, biasanya 
karena materi pembicaraan bersifat rahasia. 
  
Penekanan pada sisi standar atau parameter penetapan rapat tertutup hingga ruang 
lingkupnya. Aturan yang ada sekarang, UU 17/2014 maupun Tata Tertib DPR, tidak mengatur 
kualifikasi rapat-rapat tertutup. Syarat ini penting untuk membatasi diskresi DPR dalam 
menyusun aturan tentang rapat yang bisa dibuka dan ditutup. Rapat-rapat penting seperti 
pembahasan rancangan undang-undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
sudah seharusnya dilakukan secara terbuka. Selain itu, ruang lingkup rapat tertutup pun mesti 
ditentukan secara ketat. Apanya yang tertutup? Apakah yang tertutup juga termasuk jadwal dan 
lokasi rapat tertutup, materi, dokumen (yang dipersiapkan dan yang beredar selama rapat 
tertutup berlangsung) hingga hasil akhir (berupa informasi proses dan keputusan atau ada 
dokumen terbaru yang dibuat untuk disepakati?). 
 
Substansi Partisipasi 
Literatur klasik selalu menunjukkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam 
perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi program pembangunan. Tetapi apa makna 
substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi itu? Makna terdalam partisipasi 
adalah voice, akses, dan kontrol warga masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan 
yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari.  
 
Pertama, voice adalah hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, 
kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan 
pemerintah. Tujuannya adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan 
agenda bersama untuk mengelola kehidupan secara kolektif dan mandiri.  
 
Kedua, akses berarti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena governance, 
yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang 
publik. Akses warga terhadap pelayanan publik termasuk dalam rubrik ini. Ada dua hal penting 
dalam akses: keterlibatan secara terbuka (inclusion) dan keikutsertaan (involvement). Keduanya 
mengandung kesamaan tetapi berbeda titik tekannya. Inclusion menyangkut siapa yang terlibat, 
sedangkan involvement berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti 
ketersediaan ruang dan kemampuan bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses politik, 
terutama kaum miskin, minoritas, rakyat kecil, dan lain-lain.  
 
Akses akan menjadi arena titik temu antara warga dan pemerintah. Pemerintah wajib membuka 
ruang akses warga dan memberikan layanan publik pada warga, terutama kelompok-kelompok 
marginal. Sebaliknya warga secara bersama-sama proaktif mengidentifikasi problem, 
kebutuhan, dan potensinya maupun merumuskan gagasan pemecahan masalah dan 
pengembangan potensi secara sistematis. Pemerintah wajib merespons gagasan warga sehingga 
bisa dirumuskan visi dan kebijakan bersama dengan berpijak pada kemitraan dan kepercayaan. 
 
Ketiga, kontrol warga masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun proses politik 
yang terkait dengan pemerintah. Kita mengenal kontrol internal (self-control) dan kontrol 
eksternal. Artinya kontrol bukan saja mencakup kapasitas masyarakat melakukan pengawasan 
(pemantauan) terhadap kebijakan (implementasi dan resiko) dan tindakan pemerintah, tetapi 
juga kemampuan warga melakukan penilaian secara kritis dan reflektif terhadap resiko-resiko 
atas tindakan mereka.  
 
Studi Kasus I: Partisipasi dalam Arena Legislasi  
Partisipasi publik dalam proses legislasi mencakup 3 (tiga) hal pokok yaitu: 
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a. Hak dan tindakan masyarakat menyampaikan aspirasi terhadap DPR terkait dengan proses 
penyusunan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan dibuat, dengan tujuannya 
adalah mempengaruhi proses legislasi; 

b. Akses  yang berarti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena legislasi, 
yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan yang pro masyarakat marjinal. Ada dua hal 
penting dalam akses yaitu keterlibatan secara terbuka dan keikutsertaan. Keduanya 
mengandung kesamaan tetapi berbeda titik tekannya. Keterlibatan menyangkut siapa yang 
terlibat, sedangkan keikutsertaan berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat. 
Keterlibatan berarti ketersediaan ruang dan kemampuan bagi siapa saja untuk terlibat 
dalam proses politik, terutama kaum miskin, minoritas, rakyat kecil, perempuan, dan lain-
lain; dan 

c. Kontrol warga masyarakat terhadap proses politik yang bersinggungan dengan proses 
legislasi, termasuk di dalamnya secara terus menerus memantau sekaligus mengawal 
pengelolaan aspirasi masyarakat oleh DPR.  

 
Pihak-pihak yang dimaksud sebagai pemangku kepentingan adalah: 
1. Aktor atau kelompok yang berperan dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan 

pada sebuah organisasi atau pada kebijakan tertentu; 
2. Mereka memiliki kepentingan dan posisi dalam sebuah kebijakan atau isu tertentu; dan 
3. Mereka memiliki sumber daya. 
 
Sedangan proses analisis pemangku kepentingan sendiri dimaksudkan untuk mengetahui dan 
menilai (i) kepentingan mereka terhadap kebijakan baru, apa saja manfaat dan kerugiannya 
buat mereka; (ii) posisi mereka terhadap kebijakan baru, mendukung atau menentangnya; (iii) 
sumber daya yang siap mereka gunakan untuk mendukung atau menentang kebijakan baru; dan 
(iv) kemampuan mereka memobilisasi sumber daya tersebut. 
 
Pengklasifikasian RUU juga penting untuk mengidentifikasi siapa saja pemangku kepentingan 
dari RUU yang bersangkutan. Meski UU 12/2011 mengatur bahwa keharusan menyediakan 
akses yang mudah bagi masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis 
terhadap setiap rancangan peraturan perundang-undangan, tetapi bagaimana 
menyelenggarakan mekanisme partisipasi publik yang cocok dan memenuhi keinginan 
masyarakat itu sulit. Mengingat masyarakat di Indonesia ada ratusan juta jiwa, siapa yang bisa 
dan seharusnya didengar dari masyarakat itu? Logikanya hanya mereka yang terkait dengan 
materi RUU tertentu. Di sinilah identifikasi pemangku kepentingan suatu RUU menjadi penting.  
 
Identifikasi pemangku kepentingan yang lebih luas menjadi tantangan tersendiri dalam 
pembahasan RUU tertentu. Mengingat biasanya baik DPR maupun Pemerintah sudah terpaku 
pada metode klasifikasi pemangku kepentingan yang sederhana, yaitu melibatkan akademisi 
dan praktisi.  
 
Tidak adanya acuan dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan suatu RUU dipandang 
sebagai masalah, karena bisa saja pihak yang diundang (misalkan dalam forum Rapat Dengar 
Pendapat Umum/RDPU) tidak jelas keterkaitannya. Atau sebaliknya, ada pihak yang dianggap 
relevan dan berperan dalam penegakan suatu RUU justru tidak dilibatkan dalam penyusunan 
dan pembahasan RUU tersebut. Apalagi, ketika kita berbicara sumber daya yang diperlukan 
ternyata tidak mendukung efektivitas pelaksanaan undang-undang. 
 
Sebagai contoh, pihak kepolisian saat ini mengalami kesulitan dalam menerapkan kurang lebih 
70 produk perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana yang disebabkan tidak adanya 
hukum acara yang memadai. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang ada 
sifatnya sangat kaku. Akhirnya semangat dari undang-undang yang dibuat tidak mencapai 
sasaran karena tidak ada aturan acara pidana. Akhirnya upaya penyidikan yang sedemikian 
rumit menjadi sia-sia belaka.  
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Jika kita kaitkan dengan proses legislasi, keluh kesah institusi kepolisian seharusnya tidak perlu 
terjadi apabila kepolisian sendiri dilibatkan dalam pembicaraan saat membahas suatu RUU 
terutama ketika merumuskan ketentuan pidana. Dalam artian, DPR melakukan konfirmasi dan 
pendalaman terhadap sumber daya kepolisian, sehingga akan diperoleh deskripsi tentang 
kemampuan dan kesiapan aparat penegak hukum dari kepolisian dalam mengimplementasikan 
peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut ketentuan pidana.  
 
Bisa saja persoalannya bukan terletak pada mampu tidaknya pihak kepolisian namun lebih 
kepada kekurangan sumber daya manusia dan perlunya sosialisasi dalam jangka waktu tertentu 
agar aparat memperoleh pemahaman yang utuh terhadap isi undang-undang. Kasus berupa 
kekeliruan penerapan undang-undang saat penangkapan tiga orang penari telanjang di daerah 
Jakarta Barat pada awal Desember 2008 (dengan menggunakan Pasal 82 UU Anti Pornografi 
dan Anti Pornoaksi, padahal undang-undang yang berlaku adalah UU No 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi yang memuat ketentuan tidak lebih dari 45 pasal), merupakan contoh konkret 
betapa masih berjaraknya pemahaman aparat di lapangan dengan proses legislasi dan 
sosialisasi.  
 
Kita dapat menarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat termasuk pula keterlibatan 
pemangku kepentingan dan lembaga pelaksana undang-undang secara tidak langsung 
merupakan prasyarat untuk mengetahui tingkat efektifitas pelaksanaan undang-undang. Proses 
pembahasan yang partisipatif akan menginformasikan kepada para pembuat kebijakan (DPR 
dan Pemerintah) hal-hal apa saja yang dibutuhkan sekaligus potensi permasalahan yang bisa 
saja timbul dari dikeluarkannya produk peraturan perundang-undangan. Kuncinya, 
memperluas jangkauan partisipasi sama sekali tidak berkehendak memperumit proses legislasi 
namun menghadirkan keterwakilan para pihak yang diharapkan dapat berkontribusi maksimal 
dalam menerapkan maksud dan tujuan dibuatnya suatu aturan. 
 
Studi Kasus II: Partisipasi dalam Arena Gerakan Anti Korupsi 
Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan peran serta masyarakat dalam 
mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari KKN -sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 8 
dan Pasal 9 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme-, diberlakukanlah Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (PP 
68/1999). Salah satu tujuan PP 68 adalah sebagai upaya menyeimbangkan pelaksanaan hak dan 
kewajiban antara pengguna hak (masyarakat) dengan pemberi informasi (penyelenggara 
pemerintah). Peraturan pemerintah ini memberikan hak kepada masyarakat untuk 
menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang penyelenggaraan negara yang dianggap tidak 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun disadari bahwa 
seringkali penggunaan hak ini tidak efektif karena tidak ditanggapi dengan baik dan benar. Ini 
bisa terjadi karena dalam PP ini tidak ada sanksi hukum bagi lembaga berwenang yang 
mengabaikan informasi dari masyarakat.  
 
Selanjutnya, menurut Penjelasan Umum PP 68, penyelenggara negara bertanggung jawab atas 
setiap pemberian informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu penyelenggara negara 
diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya 
masing-masing. Oleh ketentuan ini, pelaksanaan kewajiban tersebut diimbangi dengan 
kesempatan untuk menggunakan hak jawab berupa bantahan terhadap informasi yang tidak 
benar dari masyarakat.  
 
Menurut PP 68, peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara dalam rangka 
mewujudkan penyelenggara negara yang bersih bisa berbentuk : 
a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara; 
b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara; 
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c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan 
penyelenggara negara; 

d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya tersebut dan dalam 
hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai 
saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
Perlu memperoleh perhatian yang lebih adalah hak memperoleh perlindungan hukum karena 
seringkali masyarakat enggan memberikan informasi berkaitan dengan penyelenggara negara 
karena kurangnya perlindungan hukum.  
 
Hal yang tidak kalah penting dari sekedar pengaturan tentang mekanisme dan pemberian 
perlindungan dan kepastian hukum adalah upaya pemberdayaan masyarakat supaya 
mempunyai kemampuan dan terlebih keberanian memberikan informasi dan melaporkan 
tentang praktek penyelenggaraan negara. Untuk itu dibutuhkan kualitas sumber daya manusia 
yang dapat mendukung bagi terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih. Upaya 
pemberdayaan masyarakat ini mendesak dilakukan karena esensi utama peran serta 
masyarakat adalah masyarakat aktif. Menurut Amitai Etzioni (1968), masyarakat aktif diartikan 
sebagai masyarakat yang dapat menentukan arah dirinya sendiri dan untuk keadaan tersebut 
dibutuhkan komitmen dan akses informasi.  
 
Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 41 
ayat (2) Undang – Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (UU 31/1999), yaitu: 
a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak 

pidana korupsi; 
b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi 

adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani 
perkara tindak pidana korupsi; 

c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum 
yang menangani tindak pidana korupsi; 

d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada 
penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan 

e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: 
1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; dan 
2. diminta hadir dalam proses penyelidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi 

pelapor, saksi, atau sanksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) tidak terjabarkan secara 
operasional. Fakta hari ini menunjukkan masih terbatasnya hak masyarakat dalam mengakses 
informasi. Di satu sisi, ketiadaan regulasi yang “memaksa” institusi negara agar mau membuka 
sumber dan menyediakan akses informasi memperparah ketidakleluasaan masyarakat 
berperan serta dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Meskipun sudah ada UU No 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun kesiapan para pihak (badan publik) masih 
meragukan, apalagi UU tersebut baru berlaku pada 2010.  
 
Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta 
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara tidak menjelaskan mekanisme yang memuat 
kewajiban institusi negara membuka dan menyediakan akses informasi bagi masyarakat. Tata 
cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Bab III PP 68/1999 
sebatas menegaskan hak masyarakat (secara langsung maupun tidak langsung) tanpa di sisi lain 
mengikat instansi tersebut dalam menyediakan dan memberikan informasi. Meskipun dalam 
Pasal 10 memuat kewajiban setiap penyelenggara negara yang menerima permintaan 
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masyarakat untuk memperoleh informasi, namun tidak dilengkapi dengan prosedur dan 
tahapan yang memadai dan menjamin kenyamanan serta keleluasaan masyarakat dalam 
menjangkau sumber informasi, sekaligus mengklarifikasinya bilamana ditemukan hal-hal tidak 
jelas. 
 
Hal yang sama ditemukan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP 71/2000). Aturan ini tidak menunjukkan 
muatan yang lebih baik dibandingkan PP 68/1999, kecuali pembatasan waktu paling lambat 30 
(tiga puluh) hari bagi penegak hukum wajib memberikan jawaban (secara lisan atau tertulis) 
atas informasi, saran, atau pendapat dari setiap orang, organisasi masyarakat, atau LSM 
terhitung sejak tanggal informasi, saran atau pendapat diterima (Pasal 4 ayat (2)). Celakanya, 
pada Pasal 4 ayat (3) mengatur kondisi tertentu bagi penegak hukum menolak memberikan isi 
informasi atau memberikan jawaban atas saran atau pendapat. Kondisi tertentu di sini tidak 
diperinci lebih jelas, hanya berpatokan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.   
 
Di level yang lebih teknis operasional, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
No. 37a/M.PAN/2/2002 tanggal 8 Februari 2002 perihal Intensifikasi dan Percepatan 
Pemberantasan KKN dan No. 80/M.PAN/3/2002 tanggal 25 Maret 2002 perihal Intensifikasi 
Penanganan Pengaduan Masyarakat tidak cukup membantu dan mendorong partisipasi 
masyarakat mendapatkan ruang dan tempat yang layak, karena kedua aturan tersebut hanya 
mengidentifikasi: 
1. sarana dan prasarana yang dapat digunakan masyarakat dalam menyampaikan hasil 

pengawasan; 
2. faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan pengaduan masyarakat; dan 
3. langkah intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat. 
 
Pelembagaan partisipasi masyarakat dalam konteks upaya pencegahan tindak pidana korupsi 
harus memperhatikan:  
a. Kontrol masyarakat terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi, termasuk di 

dalamnya secara terus menerus memantau sekaligus mengawal pengelolaan aspirasi dan 
masukan masyarakat; dan  

b. Mekanisme penyediaan informasi. 
 
Lantas, bagaimana sebaiknya pengaturan partisipasi masyarakat? Rumusan pasal yang yang 
memuat perihal partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi sebagaimana dimuat 
dalam UU 31/1999 berangkat dari pengakuan hak masyarakat. Padahal suatu kalimat 
perundang-undangan harus ditujukan kepada perbuatan/tindakan, bukan hak atau kewajiban. 
Pernyataan tentang “hak” atau “kewajiban” yang tidak menentukan siapa yang melakukan 
tindakan apa, hanya akan menjadikan kalimat perundang-undangan itu sebagai pertanyaan 
belaka. Bukan tentang perintah untuk melakukan suatu tindakan.  
 
Tuntutan untuk membuat kalimat yang ringkas sering menjadikan pernyataan tentang hak 
tidak diikuti kewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Sebagai contoh, klausul pada Pasal 41 
ayat (2) huruf a UU 31/1999 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak mencari, 
memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. 
Pasal ini memiliki potensi penafsiran ganda tentang siapa sebenarnya yang akan memiliki 
kewajiban untuk menyediakan akses dan sumber informasi, apakah lembaga-lembaga penegak 
hukum? Atau instansi-instansi dimana profil transaksi pelaku tindak pidana korupsi dapat 
diketahui seperti perbankan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau  
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan? Atau organisasi profesi/lembaga sosial 
tempat pelaku tindak pidana korupsi bernaung atau melakukan aktivitas sampingannya? 
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Seringkali pendekatan partisipasi masyarakat diletakkan semata-mata pada wilayah 
masyarakat yang menuntut haknya. Padahal harus dicermati pula siapa yang harus memenuhi 
hak tersebut. Kriteria dan prosedur apa yang harus diperhatikan oleh pihak yang diperintah 
undang-undang memenuhi hak partisipasi masyarakat. Seperti yang telah diuraikan di atas, 
instansi negara (bahkan) swasta sekalipun masih terkesan enggan, takut, dan tertutup terhadap 
permintaan informasi. Atau kenyataan lainnya, instansi (negara maupun swasta) menyeleksi 
akses informasi tanpa argumentasi yang jelas atau nampak “setengah hati”.   
 
Untuk itu, kunci dari partisipasi masyarakat adalah mengidentifikasi serinci mungkin 
mekanisme partisipasi yang prospektif, operasional, dan terjangkau terhadap pemenuhan hak 
masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Mekanisme dimaksud haruslah berpijak pada: 
1. Pergeseran paradigma partisipasi yang awalnya merupakan hak masyarakat beralih 

menjadi kewajiban instansi (negara maupun swasta) dengan mempertimbangkan 
kepemilikan sumber informasi. Konsekuensinya, pihak yang memiliki sumber informasi 
“dipaksa” untuk membuka informasi dan menyediakan media untuk menjangkaunya. Tidak 
ada alasan bagi  instansi (negara maupun swasta) menutup-nutupi sumber informasi. 
Tuntutan ini dipandang strategis ketimbang semata-mata mengakui dan menegaskan hak 
partisipasi masyarakat. Selain itu, adanya pergeseran paradigma partisipasi masyarakat 
menjadi kewajiban instansi (negara maupun swasta) memunculkan kepastian tentang pihak 
mana yang bisa dimintakan pertanggungjawaban apabila pemenuhan hak partisipasi 
masyarakat diabaikan.  

2. Adanya alokasi waktu dan kronologi yang jelas, rasional, dan terukur bagi pihak yang 
memberikan informasi dan mempersiapkan media yang memfasilitasi arus informasi 
tersebut. 

3. Adanya pengakuan dan identifikasi cara mendapatkan sumber informasi  khususnya yang 
bersifat dokumentatif. 

 
Resiko dan Peluang 
Persepsi negatif terhadap partisipasi seperti butuh waktu yang lebih lama, dana besar hingga 
keterbatasan sumber daya manusia seringkali menimbulkan keraguan di kalangan 
penyelengara pemerintahan. Muncul anggapan pelibatan masyarakat hanya menghasilkan 
proses yang berkepanjangan dan bertele tele serta berbiaya besar pula. Persoalan-persoalan ini 
menjadi amunisi bagi penyelengara pemerintahan yang memang berkarakter otoriter. 
Munculnya persoalan-persoalan di atas menjadi wajar dan absah saja mengingat pelibatan 
masyarakat dalam kebijakan publik merupakan belum terlalu lama di republik ini. Penyelesaian 
persoalan-persoalan ini menjadi prioritas dalam  mendorong terus pelembagaan partisipasi 
masyarakat. 
 
Adanya pengaturan yang menjamin penggunaan partisipasi masyarakat ini akan mengurangi 
benturan-benturan perbedaan pandangan terhadap siapa, kapan, dan bagaimana caranya 
melibatkan masyarakat dalam penerapan kebijakan. Banyak daerah di Provinsi Sulawesi 
Selatan dan Jawa Timur, dengan fasilitasi dari PERFORM (Performance Oriented Regional 
Management) telah melahirkan perda tentang partisipasi masyarakat khususnya dalam 
perencanaan. Beberapa kabupaten telah mengambil inisiatif dengan dukungan ILGR (Initiatives 
for Local Government Reform) telah melahirkan perda partisipasi publik. Beberapa kota yang 
difasilitiasi BUILD (Breakthrough Urban Initiatives for Local Development) dan CDS (City 
Development Strategy) juga melakukan hal yang sama.  
 
Tidak hanya peluang, tapi juga tantangan teraktual yang perlu segera diantisipasi kaitannya 
dengan konteks pelembagaan partisipasi adalah pengaturan tentang partisipasi masyarakat 
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pasca pemberlakuan UU 23/20145. Pasal 262 ayat (1) jo Pasal 278 ayat (1) menghadirkan 
jaminan perumusan rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah secara akuntabel dan 
partisipatif. Bahkan semakin dipertegas dalam Pasal 354 ayat (2) bahwa dalam rangka 
mendorong partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdapat jaminan hak 
bagi organisasi masyarakat sipil mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, dukungan pengembangan kapasitas, pelembagaan dan mekanisme 
pengambilan keputusan.  
 
Rekomendasi 
Penjelasan di atas, dengan dua contoh studi kasus (legislasi dan gerakan anti korupsi) akan 
mengantarkan kita pada dua isu strategis dalam konteks partisipasi, yaitu perebutan tafsir dan 
kesiapan arena. Siapa yang paling otoritatif dan dominan akan leluasa menafsirkan apa itu 
partisipasi dan kapan partisipasi diperlukan. Bahkan kelanjutan atau nasib tentang bagaimana 
partisipasi dikelola agar memberikan dampak atau pengaruh yang siginifikan tidak bisa dilepas 
dari pemilik tafsir partisipasi.  
 
Kepemilikan tafsir atas partisipasi akan menentukan keberlanjutan bangunan partisipasi itu 
sendiri. Tidak tertutup kemungkinan bahwa sebelum prinsip-prinsip partisipasi ditegakkan, 
telah terjadi perebutan tafsir atas partisipasi. Akibatnya, segala perangkat dan faktor 
pendukung keberhasilan partisipasi bisa jadi tidak mendapatkan porsi perhatian lebih dulu.  
 
Selain isu perebutan tafsir atas partisipasi, hal lain yang tidak kalah krusial adalah arena 
partisipasi itu sendiri. Jika kita dalami dan mencoba membandingkan ketentuan tentang 
partisipasi yang tersebar di berbagai tingkat peraturan perundang-undangan, selalu berada 
dalam ruang asumsi pelaku partisipasi sudah siap, kompeten, dan berada dalam koridor 
pemahaman yang sama. Padahal belum tentu demikian.  
 
Dari contoh studi kasus di legislasi dan gerakan anti korupsi jelas terlihat bahwa partisipasi 
membutuhkan arena tersendiri. Arena yang memungkinkan para pihak yang terlibat dalam 
agenda partisipasi memahami secara utuh orientasi, kepentingan, posisi hingga hak dan 
kewajiban masing-masing. Para pihak juga menyadari adanya relasi yang memfasilitasi 
sinergitas, aktualisasi, dan dukungan dari para pemangku kepentingan yang melibatkan diri 
dalam arena partisipasi.  
 
Membangun kapasitas berpartisipasi mutlak memerlukan kejelasan status tentang arena dan 
tafsir yang akan menjadi rujukan. Dalam konteks advokasi kebijakan, target awal adalah 
penguatan posisi dan daya tawar, agar mendapatkan posisi yang seimbang sehingga tidak ada 
hegemoni terhadap tafsir partisipasi. Adanya Program Penyusunan Peraturan Pemerintah 
Tahun 2016, salah satunya memuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Partisipasi 
Masyarakat dan Pemberian Insentif Bagi Masyarakat, harus mendapatkan perhatian serius dan 
pengawalan yang intensif. Kebijakan yang didesain dan mengesankan adanya kepedulian 
terhadap urgensi partisipasi bisa saja “positif” asalkan tidak ada dominasi elit atas tafsir dan 
arena partisipasi. Di sisi lain, kelompok kepentingan yang memanfaatkan ruang partisipasi 
senantiasa menguatkan posisi dan daya tawar, yang kemudian diikuti dengan penguasaan isu 
serta memformulasikan langkah penyelesaian dan inovasi.  
 

                                                           
5 Dalam rancangan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016, termuat Rancangan 
Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Partisipasi Masyarakat dan Pemberian Insentif Bagi masyarakat. 
Posisi RPP tersebut berada pada nomor urut 67, dengan pemrakarsa Kementerian Dalam Negeri.  
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