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Tanggapan Singkat 
Mengenai Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka                                                       

Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan *) 

 

A. Hakikat Konsultasi Publik dalam Proses Penyusunan PUU 
 
 

 

   

   

    

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Beberapa Peraturan Perundang-Undang Terkait 
 
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
2. UU No. 12/2011 Pembentukan Peraturan PUU 
3. UU No. 23/2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan UU 9/2015 
4. Perpres 87/2014 tentang Pelaksanaan UU No. 12/2011 
5. Peraturan DPR. 

(tersebar/terpragmentasi) 

 

C. Catatan dan Tanggapan Singkat 
 

 Konsultasi Publik seharusnya menghasilkan alternatif-alternatif kebijakan, 
BUKAN sekedar masukan yang melengkapi/menyempurnakan kebijakan (tidak 
selalu beroutput regulasi), Terlebih konsultasi publik yang bersifat formalitas dan 
prosedural, sudah tidak relevan.. 

 Stage yang krusial ada pada tahap perencanaan, karena menentukan arah dari 
politik hukumnya dari pada pengaturanya itu sendiri. Sehingga sudah 
seharusnya prolegnas inline dengan RPJMN, sehingga ada sinergi antara 
kebijakan dengan regulasi yag dihasilkan, guna menghindari regulasi yang tidak 
tepat sasaran. 

 Mekanisme konsultasi publik, bukan hanya penting pada tahap pra regulasi, 
melain kan juga pada paska regulasi (ex post dan ex ante). Selama ini, 
dipastikan tidak ada mekanisme konsultasi publik pada regulasi existing, di luar 
judicial review. 
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*) disampaikan dalam rangka  FGD mengenai Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Partisipasi Publik dalam Proses 
Pengambilan Kebijakan Publik, Jakarta, 23 Agustus 2016. 

 Mekanisme partisipasi publik belum diatur secara khusus dalam peraturan 
perundang-undangan (masih tersebar).  

 masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini, masukan secara 
lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
rapat dengar pandapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya 
dan diskusi (Pasal 96 UU 12/2011). 

 Namun, Dalam praktek, teirdentifikasi bahwa K/L melakukan mekanisme 
konsultasi publik atas regulasi sektornya masing-masing secara sendiri-sendiri. 

 Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyediakan mekanisme judicial review, 
dimana masyarakat dapat menyampaikan pandangan dan tuntutannya terhadap 
peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan lainnya. 

 Ada urgensi untuk segera membentuk aturan yang komprehensif mengenai 
mekanisme penerapan konsultasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan dan 
regulasi (PUU), guna keseragaman dalam pelaksanaan yang yang diikuti oleh 
seluruh K/L, dan Pemerintah Daerah, dalam ujud wadah formal.  

 Aturan mengenai penerapan konsultasi publik tersebut juga dapat mencakup 
mengenai mekanisme dan metode konsultasi, model pencatatan dan distribusi 
rekomendasi masyarakat kepada K/Lyang terkait, termasuk mekanisme 
pengawasannya. 

 Selain itu, dalam mewujudkan mekanisme yang efektif dan efisien, diperlukan 
lembaga yang bertanggung jawab penuh dalam mengkoordinasikan 
pelaksanaan konsultasi publik tersebut. Lembaga ini tidak harus lembaga baru, 
melainkan dapat dilekatkan pada lembaga yang sudah ada.  

 Terkait dengan PUU untuk ratifikasi perjanjian internasioan, diperlukan 
kesamaan pemahaman dan kesepakatan agar, mekanisme konsultasi publik 
dapat berjalan pada saat proses Negosiasi, bukan pada saat ratifikasi, agar 
masukan publik dapat benar-benar menjadi masukan dari substansi/isi 
perjanjian. 

 Pasal 188 Perpres 87/2014 menegaskan amanat pengaturan tata cara 
konsultasi publik dalam setiap pembuatan regulasi (PUU), yang diatur lebih 
lanjut dengan Permenkumham.  Pedoman tersebut seyogyanya dapat 
membentuk kesamaan persepsi, kesatuan format konsultasi publik, adanya 
standardisasi, terakomodasinya substansi, serta menjadikan mekanisme 
konsultasi menjadi lebih terinstitusionalisasi. 
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