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RINGKASAN 

 

Kewenangan dalam kerangka otonomi daerah, salah satu bentuknya adalah 

pelaksanaan pembentukan peraturan daerah baik ditingkat kabupaten maupun di tingkat 

provinsi. Sejak era otonomi daerah yang ditandai dengan kelahiran UU Nomor 22 Tahun 

1999 Tentang Otonomi Daerah, hingga pergantian ketentuan undang-undang melalui UU 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hingga dikeluarkannya ketentuan UU 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah telah mengeluarkan 

berbagai peraturan daerah, sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan daerah. Namun seiring 

dengan semangat melahirkan peraturan daerah. Muncul banyak peraturan daerah yang 

dianggap bermasalah maupun yang menimbulkan pertentangan di masyarakat. Pada tahun 

2010 menempatkan Kalimantan Timur pada posisi keempat daerah dengan jumlah perda 

bermasalah se-Indonesia yaitu 151 perda. Data tahun 2014 menempati urutan ke tujuh dengan 

81 perda bermasalah 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah peraturan daerah yang dibuat oleh 

pemerintah daerah tidak dilakukan secara partisipatif. Meskipun dalam proses pembentukan 

peraturan daerah telah dilakukan melalui tahapan konsultasi publik, namun produk hukum 

yang dihasilkan belum mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, 

penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa permasalahan, yakni: (a) apakah 

pengaturan mengenai partisipasi masyarakat saat ini dapat  menjamin terwujudnya peraturan 

daerah yang baik di Kalimantan Timur?, (b) Bagaimana model pelaksanaan partisipasi 

masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Provinsi Kalimantan Timur?, dan (c) 

Bagaimana model ideal bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terwujudnya 

peraturan daerah yang baik di Kalimantan Timur?. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative 

dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang mengatur partisipasi masyarakat 

dalam pembentukan peraturan daerah. Dikombinasikan dengan teori partisipasi masyarakat, 

hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah adanya model partisipasi masyarakat dalam 

pembentukan peraturan daerah yang baik di Provinsi Kalimantan Timur. 

Berdasarkan hasil analisa terhadap peraturan perundang-undangan di tingkat pusat 

(tidak menelusuri peraturan di tingkat daerah), maka terkait dengan pengaturan partisipasi 

masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi 4 yaitu: 

a. Tidak mengatur partisipasi masyarakat; 

b. Pengaturan tidak secara tegas (implisit); 

c. Pengaturan secara tegas namun tidak untuk peraturan daerah; dan 

d. Pengaturan secara tegas partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. 

Dari hasil klasifikasi tersebut, dapat dilihat bahwa secara spesifik, pengaturan 

partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah dimulai sejak terbitnya UU 

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Adapun dalam hal model pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan 

peraturan daerah di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari 4 perspektif yaitu: 

a. Bentuk Partispasi, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan 

daerah di Kalimantan Timur adalah:  

1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat dan melibatkan diri pada 

kegiatan diskusi kelompok, 

2) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya 

Adapun dari perspektif sedikit berbeda, bentuk partisipasi masyarakat terhadap proses 

pembentukan peraturan daerah di Kalimantan Timur dikategorikan sebagai partisipasi 
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“ikut memberikan input, menerima imbalan atas input yang diberikan, serta ikut pula 

memanfaatkan hasil kegiatan”.  

Dilihat dari teori klasik partisipasi masyarakat, maka bentuk partisipasi masyarakat 

dalam pembentukan peraturan daerah di Kalimantan Timur ini adalah dalam bentuk 

sumbangan pemikiran dan tenaga. 

b. Tingkatan Partisipasi 

 Dilihat dari sudut pandang tingkatan partisipasi, maka dalam proses pembentukan 

peraturan daerah di Kalimantan Timur tingkatan partisipasinya adalah baru sebatas 

memberikan informasi dan konsultasi. 

c. Derajat Kesukarelaan Partisipasi 

Kategori kesukarelaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di 

Kalimantan Timur dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1) Partisipasi terinduksi 

2) Partisipasi tertekan  

3) Partisipasi tertekan oleh peraturan 
 d. Tipologi Partisipasi 

Dari sudut pandang tipologi partisipasi, maka tipologi partisipasi masyarakat dalam 

pembentukan peraturan daerah di Kalimantan Timur dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1) Tipologi informatif 

2) Tipologi partisipasi konsultatif 

3) Tipologi insentif 

Adapun kendala-kendala yang terjadi dalam hal partisipasi masyarakat adalah 

sebagai berikut: 

a. Masyarakat Kalimantan Timur cenderung apatis terhadap proses pembentukan 

peraturan daerah 

b. Sarana dan prasarana partisipasi masyarakat belum memadai 

c. Masih banyak pemrakarsa peraturan daerah dan penyusun Naskah Akademik dan 

Raperda yang menganggap partisipasi masyarakat adalah “formalitas belaka”. Sudah 

menjadi rahasia umum jika budaya “copy-paste” dalam penyusunan Naskah 

Akademik dan Raperda sering dilakukan oleh tim penyusun Naskah Akademik dan 

Raperda, yang ironisnya kebanyakan dari kalangan terpelajar dari Perguruan Tinggi 

yang justru mencederai keluhuran nilai-nilai akademik yang terkandung dalam proses 

penyusunan Naskah Akademik dan Raperda. Budaya “copy-paste” ini sudah pasti 

meniadakan partipasi masyarakat, setidaknya dalam proses penyusunan Naskah 

Akademik dan Raperda. Pola pikir mengejar keuntungan material dibandingkan 

substansial menjadi penyebabnya.. 

 

 

Kata Kunci: partisipasi masyarakat, peraturan daerah, dan pembentukan peraturan daerah. 
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PRAKATA 

 

Bahwa sesungguhnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peratuan daerah 

adalah hak setiap masyarakat sekaligus kewajiban yang harus ada dalam proses pembentukan 

peraturan daerah dan oleh sebab itu, maka peraturan daerah yang tidak melibatkan 

masyarakat atau partisipasi masyarakat yang bersifat formalitas belaka harus dihapuskan 

karena tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan daerah yang baik. 

Dan perjuangan dari penelitian ini adalah untuk mengantarkan dan meluruskan 

kembali kedudukan proses pembentukan peraturan daerah yang baik, partisipatif, aspiratif, 

bernanfaat, dan berkeadilan. 

 

 

 

Samarinda, November 2016 

Tim Peneliti 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kewenangan dalam kerangka otonomi daerah, salah satu bentuknya adalah 

pelaksanaan pembentukan peraturan daerah baik ditingkat kabupaten maupun di tingkat 

provinsi. Sejak era otonomi daerah yang ditandai dengan kelahiran UU Nomor 22 Tahun 

1999 Tentang Otonomi Daerah, hingga pergantian ketentuan undang-undang melalui UU 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hingga dikeluarkannya ketentuan UU 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah telah mengeluarkan 

berbagai peraturan daerah, sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan daerah. Namun seiring 

dengan semangat melahirkan peraturan daerah (perda). Muncul banyak peraturan daerah 

yang dianggap bermasalah maupun yang menimbulkan pertentangan di masyarakat. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi adalah peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah 

tidak silakukan secara partisipatif, meskipun dalam proses pembentukan telah dilakukan 

melalui tahapan konsultasi publik, namun produk hukum yang dihasilkam masih 

bertentangan dengan kebutuhan masyarakat. 

Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Menurut Maria Farida 

Indrati dalam studi ilmu dan teori perundang-undangan, paling tidak  terdapat 4 (empat) 

syarat begi peraturan perundang-undnagan yang baik, yaitu memnuhi syarat yuridis, 

sosiologis, filosofis dan teknik perancangan peraturan perundangan yang baik.
1
 

Alexander Abdullah mengatakan partisipasi publik harus diberikan tidak saja dalam 

arti prosedural, tetapi juga harus dilembagakan sebagai hak-hak rakyat yang dijamin secara 

normatif.
2
 

Pada tanggal 12 Agustus 2011 diundangkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian maka Undang-

undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak 

berlaku lagi. 

Ketentuan partisipasi masyarakat dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu diatur dalam Bab XI Pasal 96 yaitu: 

                                                 
1
 Maria Farida Indrati, 1999, Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya, Kanisius, 

Yogjakarta, hlm. 196. 
2
 Alexander Abdullah, “Desentralisasi dan Undang-undang Otonomi Daerah di Era Reformasi”, Jurnal 

Hukum Vol.3 No.1 Januari 2010, UII Yogjakarta, hlm.5. 
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(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan melalui: 

a. rapat dengar pendapat umum; 

b. kunjungan kerja; 

c. sosialisasi; dan/atau 

d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. 

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan 

atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan 

Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan 

dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan 

Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh 

masyarakat. 

Meskipun partisipasi masyarakat telah diatur dalam ketentuan hukum namun menurut 

Tomy M Saragih peran serta masyarakat dalam proses pembentukan perda masih bersifat 

parsial dan simbolik. Beberapa komunikasi massa yang dilakukan hanyalah sebagai 

pelengkap prosedur adanya basic research (penelitian dasar) yang melandasi perencanaan 

pembentukan perda. Sementara dalam tahap pembahasan dilakukan oleh unit kerja dinas dari 

pemerintah atau oleh panitia khusus dari DPRD (tahap ini melibatkan akademis atau pakar-

pakar yang kompeten dibidangnya).
3
 

Menurut data Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2010 mengidentifikasikan 

terdapat 3.091 perda bermasalah sepajang 2001 – 2009. Sementara kementerian Dalam 

Negeri (Kemendagri) melakukan evaluasi terhadap 2.285 perda yang lahir sepanjang 2002 – 

2009, berdasarkan telaah tersebut sebanyak 407 perda se-Indonesia dinilai bermasalah.
4
 Pada 

tahun 2012, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan 824 Perda 

yang dinilai bermasalah.
5
 

 

 

                                                 
3
 Tomy M Saragih, “Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail 

Tata Ruang dan Kawasan”, Jurnal Sasi Vol. 17 No.3 Bulan Juli-September 2011. 
4
 http://www.republika.co.id/berita /nasional/umum/14/12/22/ngy7rp-icw-sebut-jumlah-perda-bermasalah-

kian-masif. Diakses tanggal 5 Mei 2015 pukul 08.15 Wita. 
5
 http://www.rmol.co/read/2012/08/28/75971/Pemerintah-Batalkan-824-Perda-Bermasalah. Diakses tanggal 6 

Mei 2015.pukul 09.12 Wita. 

http://www.rmol.co/read/2012/08/28/75971/Pemerintah-Batalkan-824-Perda-Bermasalah
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Tabel 1: Sepuluh Besar Provinsi yang Perdanya Dibatalkan Kemendagri
6
 

No Provinsi Jumlah Perda Yang Dibatalkan 

1 Sumatera Utara 180 

2 Jawa Timur 138 

3 Jawa Barat 115 

4 Sulawesi Selatan 97 

5 Jambi 94 

6 Jawa Tengah 86 

7 Kalimantan Timur 81 

8 Riau 80 

9 Kalimantan Tengah 75 

10 Sulawesi Tengah 68 

 

Pada tahun 2010, Kalimantan Timur pada posisi keempat daerah dengan jumlah perda 

bermasalah se-Indonesia yaitu 151 perda.
7
 Data tahun 2014 menempati urutan ke tujuh 

dengan 81 perda bermasalah. 

Situasi mengejutkan hadir pada pertengahan tahun 2016, pada Bulan Juni 2016, 

Kementerian Dalam Negeri RI merilis di laman resminya 3143 peraturan daerah dan 

permendagri yang dibatalkan. Faktor penyebab dari dibatalkannya peraturan daerah tersebut 

adalah karena peraturan-peraturan tersebut dianggap bermasalah. Peraturan-peraturan 

tersebut dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang jalur 

birokrasi, menghambat proses perizinan dan investasi, menghambat kemudahan berusaha, 

dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
8
 Berdasarkan data yang dirilis 

Kementerian Dalam Negeri RI, untuk peraturan daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan 

Timur, terhitung 65 peraturan daerah yang dibatalkan.
9
 

Terlepas dari pro dan kontra yang mengiringi pembatalan peraturan daerah tersebut, 

patut diduga bahwa salah satu penyebab dari banyaknya peraturan daerah yang bermasalah 

                                                 
6
  Sumber: Diolah  dari Laporan ICW, 2014. 

7
  http://regional.kompas.com/read/2010/07/15/03320856/Pemda.Siap.Cabut.Perda.Bermasalah. Diakses 

tanggal 7 Mei 2015. pukul. 09.22 Wita. 
8
 Lihat artikel pada laman resmi Kemendagri dan laman lainnya. 

http://www.kemendagri.go.id/news/2016/06/21/unggah-3143-perda-mendagri-berterimakasih-ke-semua-

pihak, http://www.kemendagri.go.id/news/2016/06/21/kemendagri-segera-buka-detail-3143-pembatalan-

perda, http://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/, dan 

http://nasional.kompas.com/read/2016/06/13/17215521/jokowi.3.143.perda.bermasalah.telah.dibatalkan. 
9
 Datar peraturan daerah yang dibatalkan dapat dilihat pada laman  

http://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_juni_2016.pdf. 

http://regional.kompas.com/read/2010/07/15/03320856/Pemda.Siap.Cabut.Perda.Bermasalah
http://www.kemendagri.go.id/news/2016/06/21/unggah-3143-perda-mendagri-berterimakasih-ke-semua-pihak
http://www.kemendagri.go.id/news/2016/06/21/unggah-3143-perda-mendagri-berterimakasih-ke-semua-pihak
http://www.kemendagri.go.id/news/2016/06/21/kemendagri-segera-buka-detail-3143-pembatalan-perda
http://www.kemendagri.go.id/news/2016/06/21/kemendagri-segera-buka-detail-3143-pembatalan-perda
http://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/
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tersebut karena tidak dengan maksimal melibatkan masyarakat dalam penyusunan peraturan 

daerah tersebut. 

Adapun beberapa contoh Peraturan daerah di Kalimantan Timur yang menjadi 

pertentangan di masyarakat diantaranya ditingkat Perda Provinsi Kalimantan Timur tercatat 

Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk 

Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit. Sedangkan di wilayah Kabupaten Kutai 

Timur. Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan 

Pertambangan Mineral dan Batubara.  Bahkan Kota Samarinda tercatat melahirkan Perda 

yang banyak mendapat sorotan dan telah dilakukan eksaminasi oleh Fakultas Hukum 

Universitas Mulawarman dan LSM di Samarinda karena muatannya yang hampir 90% 

mengandung kesalahan. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan 

peraturan daerah saat ini dapat menjamin terwujudnya peraturan daerah yang baik di 

Kalimantan Timur? 

2. Bagaimana model pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan 

daerah di Kalimantan Timur? 

3. Bagaimana model ideal partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan 

daerah yang dapat menjamin terwujudnya peraturan daerah yang baik di Kalimantan 

Timur? 

1.3. Urgensi Penelitian 

Urgensi secara teoritis adalah merupakan masukan adanya model ideal bentuk 

partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terwujudnya peraturan daerah yang baik. 

Urgensi Praktis adalah memberi masukan bagi pengambil kebijakan dalam mengambil 

keputusan berkaitan model ideal partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terwujudnya 

peraturan daerah yang baik khususnya di Kalimantan Timur 

1.4. Temuan yang Ditargetkan 

1. Adanya model ideal bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terwujudnya 

peraturan daerah yang baik di Kalimantan Timur. 

2. Adanya publikasi ilmiah dalam Jurnal ilmiah terakreditasi. 

3. Adanya Buku Text yang substansinya terkait dengan partisipasi masyarakat dalam 

pembentukan peraturan daerah yang baik. 

4. Adanya poster penelitian. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Teori Perundang-undangan 

Di Indonesia, nomenklatur (istilah) “perundang-undangan” diartikan dengan segala 

sesuatu yang bertalian dengan undang-undang, seluk-beluk undang-undang. Dengan 

demikian, segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang, mencakup banyak aspek, 

mulai dari sistem, proses pembuatan, penafsiran, pengujian hingga penegakan terhadap 

norma yang diatur. Hal ini diperkuat oleh pendapat SJ Fockema Andreae yang berpendapat 

bahwa “perundang-undangan” yang dalam bahasa Inggris disebut dengan legislation, bahasa 

Belanda disebut dengan wetgeving, atau dalam bahasa Jerman disebut dengan gesetgebung 

mempunyai dua pengertian yang berbeda, yakni: pertama, proses pembentukan peraturan-

peraturan Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Dan kedua, segala peraturan 

Negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun 

ditingkat daerah
10

. 

Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu ciri utama dari sistem hukum civil law adalah 

pentingnya peraturan perundang-undangan tertulis atau “statutory law” atau “statutory 

legislations”. Kedudukan “statutory law” lebih diutamakan dibanding dengan dengan putusan 

hakim atau yurisprudensi. Hal ini berbeda dengan sistem common law yang lebih 

mengutamakan putusan hakim sebagai rujukan penyelesaian suatu perkara. Oleh karena itu, 

sistem common law disebut juga dengan “the judiciary law” atau “the case law”
11

. Jimly 

Asshiddiqie lebih lanjut mengemukakan bahwa norma-norma hukum yang bersifat mengatur 

(regeling) dengan isi norma yang bersifat umum dan abstrak (general and abstract norms) itu 

dituangkan dalam bentuk tertulis tertentu yang disebut sebagai peraturan perundang-

undangan.Disebut peraturan (regels) karena produk hukum tersebut memang merupakan hasil 

atau “outcome” dari satu rangkaian aktivitas pengaturan (regeling)
12

.  

Menurut Maria Farida, nomenklatur “aturan” sendiri dalam bahasa Arab disebut 

sebagai “kaidah” dan dalam bahasa Latin disebut “norma”
13

. Dengan demikian, peraturan 

perundang-undangan memiliki makna yang lebih terfokus, yaitu aturan (kaidah, norma) yang 

dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan legislasi melalui prosedur yang ditetapkan 

melalui peraturan perundang-undangan untuk mengatur sesuatu. Lalu apa perbedaan antara 

                                                 
10

  Rachmat Trijono, 2013,  Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Papas Sinar Sinanti: Depok 

Timur, hlm. 13. 
11

  Jimly Asshiddiqie, 2010, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. v. 
12

  Ibid., hlm. 14. 
13

  Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)., 

Kanisius, Yogyakarta, hlm. 6. 
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perundang-undangan, undang-undang dan hukum? Apakah ketiga hal tersebut adalah sesuatu 

yang sama? Menurut Bagir Manan, orang awam (man in the street) sering memberikan 

pengertian yang sama antara Perundang-undangan, undang-undang dan hukum. Acap kali 

kita mendengar ungkapan “itu kan undang-undang Negara”. Padahal yang dimaksud disini 

adalah untuk mengatakan Peraturan Daerah tentang Pembuangan Sampah. Di lain pihak kita 

juga sering medengar “jelas itu kan hukum Negara”. Padahal yang dimaksud adalah Undang-

Undang tentang Pemilu
14

.  

Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak lepas dari teori jenjang norma 

hukum (stufentheorie) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut teori ini, norma hukum 

yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma norma hukum yang lebih tinggi, 

begitu seterusnya sampai norma hukum yang paling tinggi bersumber pada norma dasar atau 

groundnorm
15

. Teori jenjang norma hukum (stufentheorie) tersebut kemudian dikembangkan 

oleh Hans Nawiansky dengan teorinya die Theorie vom stufenordnung der rechtsnormen. 

Menurut Hans Nawiasky, norma hukum selain berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, norma 

hukum suatu negara juga berkelompok-kelompok yang terdiri dari 4 (empat) kelompok besar, 

yaitu:  

1. Staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara, yaitu norma yang menjadi 

dasar pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara. Norma 

dasar ini menjadi syarat berlakunya suatu konstitusi  atau undang-undang dasar dan 

keberadaannya sudah ada terlebih dahulu. Norma ini tidak dapat ditelusuri lebih lanjut 

dasar berlakunya sehingga harus diterima sebagai sesuatu yang tidak dapat 

diperdebatkan lagi. Menurut Hamid Attamimi dalam Maria Farida Indrati, dalam 

suatu negara staatsfundamentalnorm merupakan landasan filosofis bagi pengaturan 

negara lebih lanjut
16

.  

2. Staatsgrundgesetz atau aturan dasar negara/aturan pokok negara), yaitu aturan-aturan 

yang bersifat pokok dan umum yang merupakan norma hukum tunggal. Aturan 

tersebut biasanya dituangkan dalam suatu dokumen negara atau beberapa dokumen 

negara yang tersebar-sebar. Aturan dasar negara Indonesia dituangkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis 

                                                 
14

  Bagir Manan, 1992, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia. Ind-Hil, Co, Jakarta, hlm.1. 
15

   Maria Farida Indrati Soeprapto, Op.cit., hlm. 41. 
16

  Ibid. hlm. 45-47. 
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Permusyawaratan Rakyat atau Tap MPR dan hukum dasar tidak tertulis yang 

disebutkan dalam Konvensi Ketatanegaraan.
17

  

3. Formell Gesetz atau undang-undang formal, yaitu norma hukum yang lebih konkret, 

rinci dandapat langsung diterapkan dalam masyarakat. Dalam undag-undang ini, 

terdapat norma primer dan norma sekundernya sehingga dalam undang-undang sudah 

dapat mencantumkan norma yang bersifat sanksi. Undang-undang formal di Indonesia 

terartikan dengan undang-undang saja tanpa menambahkan kata formal.
18

  

4. Verordnung & autonome satzung atau aturan pelaksana dan aturan otonom yaitu 

peraturan-peratuaran yang terletak dibawah undang-undang yang berfungsi 

menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Peraturan pelaksanaan 

bersumber dari kewenangan delegasi sedangkan peraturan otonom bersumber dari 

kewenangan atribusi. Delegasi dan atribusi merupakan suatu pelimpahan kewenangan 

membentuk peraturan perundang-undangan yaitu  Peraturan Pemerintah untuk 

melaksanakan undang-undang dan peraturan Kepala Daerah untuk melaksanakan 

Perda atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19

 

2.2. Teori Partisipasi Masyarakat 

Untuk memahami konsep partisipasi masyarakat, sebaiknya pembahasan terlebih 

dahulu diarahkan pada siapa yang berpartisipasi dan apa yang terkandung dalam istilah 

partisipasi. Telaah mengenai siapa yang berpartisipasi akan mengarah pada pembahasan 

tentang dua hal, yakni apa yang dimaksud dengan masyarakat dan dan bagaimana posisi 

masyarakat dalam pemerintahan daerah. Korten dalam Khairul Muluk menjelaskan istilah 

masyarakat yang secara popular merujuk pada sekelompok orang yang memiliki kepentingan 

bersama. Namun kemudian, ia justru lebih memilih pengertian yang berasal dari dunia 

ekologi dengan menerjemahkan masyarakat sebagai “an interacting population of organism 

(individuals) living in a common location”.
20

 

Pembahasan berikutnya mengenai kandungan apa yang tercakup dalam istilah 

partisipasi. Dengan mengutip apa yang diungkapkan dalam the Oxford Dictionary, Rahnema 

(1992: 116) memulai pembahasannya mengenai partisipasi sebagai “the action or fact of 

partaking, having or forming a part of”. Dalam pengertian ini, partisipasi bisa bersifat 

transitif atau intransitive, bisa pula bermoral atau tak bermoral. Kandungan pengertian 

tersebut juga bisa bersifat dipaksa atau bebas, dan bisa pula bersifat manipulatif maupun 

                                                 
17

  Ibid. hlm. 48. 
18

  Ibid. hlm. 52. 
19

  Ibid. hlm. 55. 
20

  Khairul Muluk, 2006, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Bayumedia, Malang, hlm. 43. 
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spontan.
21

 Menurut Bryant & White (1988: 270-2), semula partisipasi hanya didefinisikan 

secara politis sepenuhnya sebagaimana yang berkembang pada tahun 1950-an dan 1960-an. 

Pada tahun 1970-an, partisipasi mulai dihubungkan dengan proses administratif dengan 

menambahkan kegiatan peran serta dalam proses administratif dengan menambahkan 

kegiatan peran serta dalam proses implementasi sehingga individu dan kelompok dapat 

mengejar kepentingan yang bertentangan dan bersaing memperebutkan sumber daya yang 

langka.
22

  

Dalam literatur lain disebutkan bahwa istilah partisipasi diartikan sebagai 

keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.
23

 

Partisipasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif 

dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) 

dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan yang mencakup pengambilan 

keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan pengendalian (pemantauan, evaluasi, 

pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai.
24

 

Bentuk-bentuk partisipasi menurut Dusseldorp antara lain:
25

 

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat. 

2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok. 

3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi 

masyarakat yang lain. 

4. Menggerakkan sumber daya masyarakat. 

5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. 

6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya. 

Untuk tingkatan partisipasi, Wilcox mengungkapkan ada 5 tingkatan, yaitu:
26

 

1. Memberikan informasi. 

2. Konsultasi, yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan 

umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut. 

3. Pengambilan keputusan bersama, dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, 

gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna 

pengambilan keputusan. 

                                                 
21

  Ibid., hlm. 45-46. 
22

  Ibid., hlm. 47. 
23

  Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2015, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan 

Publik, Alfabeta, Bandung, hlm 81. 
24

  Ibid., hlm. 82. 
25

  Ibid., hlm. 84. 
26

  Ibid., hlm. 86. 
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4. Bertindak bersama, dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi 

juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya. 

5. Memberikan dukungan, dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, 

nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan. 

Untuk derajat kesukarelaan partisipasi. Dusseldorp membedakan beberapa jenjang 

kesukarelaan, yaitu:
27

 

1. Partisipasi spontan, yaitu peran serta yang tumbuh karena motivasi intrinsik berupa 

pemahaman, penghayatan, dan keyakinannya sendiri. 

2. Partisipasi terinduksi, yaitu peran serta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya 

motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dorongan) dari luar, meskipun yang 

bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi. 

3. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu peran serta yang tumbuh karena adanya tekanan 

yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya, atau peran serta 

yang dilakukan mematuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau norma yang dianut oleh masyarakat. 

Jika tidak berperan serta, khawatir akan tersisih atau dikucilkan masyarakatnya. 

4. Partisipasi tertekan oleh alasan sosial-ekonomi, yaitu peran serta yang dilakukan karena 

takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian 

manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. 

5. Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu peran serta yang dilakukan karena takut 

menerima hukuman dari peraturan/ketentuan-ketentuan yang udah diberlakukan. 

Berikut dijabarkan tipologi partisipasi:
28

 

1. Tipologi Partisipasi pasif/manipulatif, dengan karakteristik: 

a. Masyarakatnya diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi. 

b. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan 

masyarakat. 

c. Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan professional diluar kelompok 

sasaran. 

2. Partisipasi informatif, dengan karakteristik: 

a. Masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. 

b. Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses 

penelitian. 

c. Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat. 

                                                 
27

  Ibid., hlm. 87. 
28

  Ibid., hlm. 88-90 
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3. Partisipasi konsultatif, dengan karakteristik: 

a. Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi. 

b. Orang luar mendengarkan, menganalisis masalah dan pemecahannya. 

c. Tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama. 

d. Para professional tidak berkewajiban untuk megajukan pandangan masyarakat 

(sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti. 

4. Partispasi insentif, dengan karakteristik: 

a. Masyarakat memberikan korbanan/jasanya untuk memperoleh imbalan berupa 

insentif/upah. 

b. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses-proses pembelajaran atau eksperimen-

eksperimen yang dilakukan. 

c. Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif 

dihentikan. 

5. Partisipasi fungsional, dengan karakteristik: 

a. Masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek. 

b. Pembentukan kelompok biasanya setelah ada keputusan-keputusan utama yang 

disepakati. 

c. Pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap 

menunjukkan kemandiriannya. 

6. Partisipasi interaktif, dengan karakteristik: 

a. Masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan 

atau penguatan kelembagaan. 

b. Cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif 

dalan proses belajar yang terstruktur dan sistematik. 

c. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol (pelaksanaan) keputusan-keputusan 

mereka sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan. 

7. Self Mobilazation (mandiri), dengan karakteristik: 

a. Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak 

luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki. 

b. Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk 

mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan. 

c. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada dan/atau 

digunakan. 
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2.3. Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-

undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, peraturan daerah merupakan kewenangan 

yang diberikan kepada Pemerintahan Daerah untuk membuat peraturan (regulasi) terkait 

dengan kepentingan daerahnya, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi dan 

tugas pembantuan. Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan 

peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan”. Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa, “Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda 

atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota”. 

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, disebutkan bahwa, “Peraturan Daerah Provinsi 

atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang 

selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD 

dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.  

Ruang lingkup peraturan daerah sendiri, terdiri dari 2 (dua) berdasarkan wilayah, 

yakni: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 1 

angka 7 dan 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, disebutkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan 

Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan 

persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah 

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. 

Produk hukum daerah sendiri terdiri dari 2 (dua) berdasarkan sifatnya, yakni produk 

hukum daerah yang bersifat pengaturan dan produk daerah yang bersifat penetapan. Dalam 

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah, disebutkan bahwa yang termasuk dalam produk hukum daerah yang 

bersifat pengaturan antara lain: 

a. Perda;  

b. Perkada;  

c. PB KDH; dan  

d. Peraturan DPRD.  
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Lebih lanjut dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, disebutkan bahwa: 

(1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:  

a. perda provinsi; dan  

b. perda kabupaten/kota.  

(2) Perda memuat materi muatan:  

a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan  

b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  

(3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat materi 

muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(4) Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki hierarki lebih tinggi 

dari pada Perda kabupaten/kota.  

(5) Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat materi muatan untuk 

mengatur: a. kewenangan provinsi; b. kewenangan yang lokasinya lintas daerah 

kabupaten/kota dalam satu provinsi; c. kewenangan yang penggunanya lintas daerah 

kabupaten/kota dalam satu provinsi; d. kewenangan yang manfaat atau dampak 

negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau e. kewenangan 

yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.  

(6) Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi 

muatan untuk mengatur: a. kewenangan kabupaten/kota; b. kewenangan yang lokasinya 

dalam daerah kabupaten/kota; c. kewenangan yang penggunanya dalam daerah 

kabupaten/kota; d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam 

daerah kabupaten/kota; dan/atau e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih 

efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.  
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BAB 3 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan 

pembentukan peraturan daerah sejak era setelah kemerdekaan sampai dengan sekarang. 

Setelah diidentifikasi, dilakukan analisis terhadap norma-norma yang spesifik terkait 

dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah untuk mengetahui 

proporsi norma-norma yang memberikan jaminan untuk adanya partisipasi masyarakat 

pada proses pembentukan peraturan daerah. 

2. Untuk mendeskripsikan data dan fakta tentang jenis dan bentuk partisipasi masyarakat 

dalam pembentukan peraturan daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan di beberapa 

kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur untuk kemudian dilakukan 

analisis tingkat partisipasinya. 

3. Untuk merumuskan model ideal bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan 

peraturan daerah yang dapat menjamin terwujudnya peraturan daerah yang baik di 

Kalimantan Timur. 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara praktis, hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan masukan bagi eksekutif dan 

legislatif di Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten/kota di lingkungan Provinsi 

Kalimantan Timur dalam hal melibatkan masyarakat (partisipasi) pada proses 

pembentukan peraturan daerah di daerahnya. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan pedoman mengenai bentuk dan 

jenis partisipasi masyarakat yang ideal untuk diterapkan pada proses pembentukan 

peraturan daerah. 

3. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan kepada 

masyarakat umum, bahwa sesungguhnya masyarakat memiliki hak dan juga kewajiban 

untuk turut serta dalam proses pembentukan peraturan daerah. 

4. Secara teoritis dijadikan sebagai bahan pengembangan keilmuan hukum perundang-

undangan utamanya terkait dengan bentuk dan jenis partisipasi masyarakat dalam proses 

pembentukan peraturan daerah.  

5. Secara khusus bagi tim peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas cakrawala 

pengetahuan tim peneliti tentang bentuk dan jenis partisipasi masyarakat yang ideal untuk 

diterapkan dalam proses pembentukan peraturan daerah. 
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6. Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu menginspirasi kepada peneliti-peneliti lain 

dari berbagai macam disiplin ilmu untuk turut mengadakan penelitian terkait partisipasi 

masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah, mengingat partisipasi 

masyarakat ini adalah hal yang sangat penting dalam mewujudkan peraturan daerah yang 

baik, berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pengembangan 

jenis dan bentuk partisipasi masyarakat yang diperoleh dari hasil penelitian akan sangat 

bermanfaat bagi model partisipasi masyarakat itu sendiri. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian  

Objek penyelidikan dalam penelitian ini adalah “tidak maksimalnya partisipasi 

masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah” di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.  

Permasalahan utama yang akan dipecahkan adalah (i) pengaturan partisipasi 

masyarakat yang saat ini belum cukup menjamin untuk menghasikan peraturan daerah yang 

baik, (ii) tidak maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, dan (iii) model ideal partisipasi masyarakat 

dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. 

4.2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-evaluatif-

preskriptif.  

4.3. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan filsafat 

(philosophical approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan undang-

undang (statute approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach).  

Sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif membuat isu hukum dalam 

penelitian normatif akan dikupas secara radikal dan mendalam, dengan demikian 

penjelajahan dalam filsafat meliputi ajaran ontologis (ajaran tentang hakikat), aksiologis 

(ajaran tentang nilai), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), teleologis (ajaran tentang 

tujuan) untuk memperjelas secara mendalam, sejauh dimungkinkan oleh pencapaian 

pengetahuan manusia.
29

 Dalam penelitian ini, keberadaan pendekatan filsafat sangat 

menentukan terjawab atau tidaknya isu hukum yang dituangkan dalam rumusan masalah, 

mengingat rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini memakai pakem kajian 

ontologis, epistemologis dan axiologis. 

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari 

dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
30

 Dalam penelitian ini 

                                                 
29

  Disarikan dari Johnny Ibrahim, 2008, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, 

Malang., hlm. 320. 
30

  Ibid., hlm. 94. 
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pendekatan historis digunakan untuk mengkaji bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam 

proses pembentukan peraturan daerah dari masa ke masa. 

Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua 

undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani.
31

 Dalam metode pendekatan undang-undang peneliti perlu memahami hierarki, dan 

asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.
32

 Pendekatan undang-undang dalam 

penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan 

peraturan daerah yang kemudian dari evaluasi tersebut dapat diketahui letak kekurangan dari 

peraturan perundang-undangan tersebut.  

Comparative approach dalam penelitian ini menggunakan komparasi mikro
33

 dalam 

membandingkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di propinsi lain. Dari hasil pendekatan 

komparasi ini juga diperoleh perbandingan bagaimana propinsi lain mengatur bentuk-bentuk 

partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan. 

Berikutnya adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual beranjak dari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan 

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan 

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum 

dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun 

suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
34

 Dengan demikian, 

pendekatan konseptual dalam penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah konsep 

pembaharuan hukum yang komprehensif sehubungan dengan pengaturan dan model 

partisipasi masyarakat. 

4.4. Tahapan Penelitian dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto,
35

 “... pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya 

bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder 

dan tertier”. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan hukum 

sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, 

                                                 
31

  Ibid., hlm.93. 
32

  Ibid., hlm. 96. 
33

  Lihat Johnny Ibrahim, 2008, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, hlm. 

445. 
34

  Ibid., hlm 95. 
35

  Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum (Cetakan Ketiga), UI-PRESS, Jakarta, hlm. 52 
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seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan 

hukum, dan seterusnya; serta bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.
36

   

Tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (studi pustaka) dan studi dokumen yang disertai dengan tahapan penelusuran 

bahan hukum ke instansi/lembaga yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam proses 

pembentukan peraturan daerah. Instansi/lembaga tersebut adalah:  

a) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur,  

b) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara,  

c) DPRD Kabupaten Kutai Timur,  

d) DPRD Kota Samarinda 

e) DPRD Kota Bontang,  

f) DPRD Kota Balikpapan,  

g) DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara,  

h) Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur,  

i) Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,  

j) Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,  

k) Bagian Hukum Pemerintah Kota Samarinda, 

l) Bagian Hukum Pemerintah Kota Bontang,  

m) Bagian Hukum Pemerintah Kota Balikpapan, dan  

n) Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.  

Penelitian kepustakaan dan studi dokumen yang bertujuan untuk mencari bahan 

hukum dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

permasalahan hukum yang diteliti, diantaranya:  

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

b. Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie, yang disingkat AB (Stb. 1847: 

23) yang mengatur ketentuan-ketentuan umum peraturan perundang-undangan;  

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang 

Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat;  

                                                 
36

  Ibid. 
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d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat 

tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara 

Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai 

Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai Undang-

Undang Federal (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 1);  

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan tentang Jenis dan Bentuk 

Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan 

tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai Berlakunya Undang-Undang 

Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai Undang-Undang Federal;  

f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan;  

g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan;  

h. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber 

Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;  

i. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengumuman dan Mulai 

Berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah;  

j. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234 Tahun 1960 tentang 

Pengembalian Seksi Pengundangan Lembaran Negara, dari Departemen Kehakiman 

ke Sekretariat Negara; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970 

tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;  

k. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara 

Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang;  

l. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik 

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, 

Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;  

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan 

Produk Hukum Daerah;  

n. Peraturan Menteri Negara Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah;  



19 

 

 

o. Peraturan Menteri Negara Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah; dan 

p. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 

tentang Prosedur Penyusunan Produk-Produk Hukum. 

2. Bahan hukum sekunder, meliputi dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, teori 

hukum, asas hukum, doktrin hukum, jurnal hukum, naskah akademik peraturan 

perundang-undangan dan informasi hukum yang relevan dengan permasalahan hukum 

dalam penelitian ini.  

 Dokumen hukum dalam penelitian ini yang utama adalah data jumlah peraturan daerah 

yang dihasilkan oleh pemerintahan daerah yang menjadi lokasi penelusuran bahan primer 

selama periode waktu 2014-2016. Selain data jumlah peraturan daerah, data mengenai 

jumlah peraturan daerah yang disertai dengan naskah akademik dan/atau keterangan 

menjadi dokumen hukum yang diperlukan dalam penelitian ini. 

3. Bahan hukum tertier, meliputi wawancara dengan responden terpilih untuk melengkapi 

dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam bahan hukum sekunder. Responden 

terpilih tersebut antara lain Kepala Bagian Hukum atau Ketua Badan Pembentukan 

Peraturan Daerah di masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD yang menjadi 

lokasi penelusuran bahan hukum primer. Selain itu, bahan hukum tertier juga meliputi 

istilah-istilah yang diambil dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum serta bibliografi 

yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. 

4.5. Analisis Bahan Hukum 

Setelah semua bahan hukum terkumpul, maka dilakukan analisis yuridis kualitatif 

terhadap pengertian, konsep dan norma-norma hukum dengan teknik berpikir deduktif yang 

bertitik tolak pada hal-hal yang abstrak untuk diterapkan pada proposisi-proposisi konkret. 
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4.6. Alir Penelitian 

Gambar 1. Fish Bone Diagram 
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Gambar 2. Alir Penelitian 
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4.7. Jadwal Penelitian 

Pelaksanaan kegiatan penelitian tahun pertama ini direncanakan selama 8 bulan, 

terhitung mulai 16 Maret 2016 sampai dengan 16 Oktober 2016. Rincian jadwal pelaksanaan 

kegiatan penelitian dapat dilihat pada Tabel 2: 

Tabel 2. Jadwal Penelitian Tahun Ke-1 

 

No. 

Jenis Kegiatan Tahun Ke-1 

3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Konsolidasi Tim Peneliti         

2 Persiapan instrument 

penelitian 

        

3 Penelusuran Bahan Hukum         

4 Pengolahan Bahan Hukum dan 

Analisis Bahan Hukum 

        

5 Penyusunan Laporan 

Kemajuan Penelitian 

        

6 Monitoring dan Evaluasi 

Internal 

        

7 Penyusunan Laporan Akhir 

Tahun Ke-1 

        

8 Seminar Hasil Penelitian         

9 Finalisasi Laporan Akhir 

Tahun Ke- 1 

        

10 Penyusunan Jurnal Ilmiah dan 

memasukkan ke Jurnal 

Terkareditasi Nasional 

        

11 Pembuatan Poster Penelitian         
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BAB 5 

HASIL YANG DICAPAI 

5.1. Pengaturan Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan 

Peraturan Daerah  

Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum menempatkan 

partisipasi masyarakat sebagai salah satu elemen demokrasi yang penting. Partisipasi 

masyarakat juga merupakan salah satu prasyarat utama untuk keberhasilan pembangunan 

nasional. partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting atau ciri-ciri 

eksistensi sistem pemerintahan yang demokratis.
37

 

Berikut identifikasi dan analisa pengaturan partisipasi masyarakat dalam berbagai 

macam peraturan perundang-undangan yang memiliki substansi terkaitproses pembentukan 

peraturan daerah: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya tidak 

disebutkan secara eksplisit mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan 

peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keberadaan Pasal 1 ayat (2) yang 

menyebutkan “Kedaulatan  berada di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan  menurut  

UndangUndang Dasar” dan Pasal 28 yang menyebutkan “Kemerdekaan  berserikat 

dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan  lisan dan tulisan dan  

sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” serta Pasal 28E ayat (3) yang 

menyebutkan “Setiap orang berhak  atas kebebasan  berserikat, berkumpul, dan  

mengeluarkan pendapat”, dapat ditafsirkan sebagai bentuk dari jaminan konstitusional 

kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses berbangsa dan bernegara, 

termasuk salah satunya adalah berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan termasuk peraturan daerah.  

b. Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie, yang disingkat AB (Stb. 

1847: 23)  Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan Untuk Indonesia;  

Tidak diatur mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan 

peraturan perundang-undangan. Justru dalam AB ini ditegaskan pada Pasal 1 bahwa ” 

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Raja atau oleh Gouverneur Generaal atas 

namanya, berlaku sebagai undang-undang di Indonesia, setelah diumumkan dalam bentuk 

yang ditetapkan dalam peraturan tentang kebijaksanaan Pemerintah”. Walaupun dalam 

                                                 
37

   Erwan Agus Purwanto dalam Agus Dwiyanto dkk, 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan 

Publik. Gadjah Mada University Press. Jogjakarta, hlm. 186. 
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Pasal 15 dituliskan “Dengan pengecualian mengenai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 

bagi orang-orang yang berkebangsaan Indonesia dan orang-orang yang disamakan dengan 

itu, adat-kebiasaan tidak merupakan hukum, kecuali apabila undang-undang menyatakan 

hal itu”, tetap saja tidak mengakomodasi partisipasi masyarakat bangsa Indonesia pada 

waktu itu dalam hal proses pembentukan peraturan perundang-undangan, karena 

peraturan yang berlaku pada masa itu adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah 

Belanda, jika ada hukum adat sekalipun, tidak berlaku luas bahkan kebanyakan hukum 

adat atau kebiasaan yang ada pada masa itu ditutup kemungkinan berlakunya oleh 

Pemerintah Belanda. 

Saat ini peraturan ini sudah tidak diberlakukan lagi. 

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan-Peraturan Pemerintah 

Pusat;  

Pasal 1 UU ini menyebutkan bahwa ”Djenis Peraturan-Peraturan Pemerintah Pusat ialah: 

a. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 

b. Peraturan Pemerintah, 

c. Peraturan Menteri. 

Pada pasal-pasal berikutnya tidak ada ketentuan yang secara tegas menyebutkan bentuk 

partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, 

terutama untuk peraturan di tingkat daerah. Menjadi hal yang wajar karena ruang lingkup 

UU ini hanya sampai peraturan menteri saja. Namun demikian, yang perlu digaris bawahi 

adalah bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat 

sekalipun tidak terdapat ketentuan mengenai partisipasi masyarakat.  

Jikapun ada partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-

undangan pada masa itu, bentuknya dilakukan secara perwakilan melalui anggota-anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, itupun hanya untuk peraturan di tingkat pusat sesuai dengan 

ruang lingkup UU ini. 

Saat ini undang-undang ini sudah tidak diberlakukan lagi. 

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang 

Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan 

Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, 

Mengumumkan, dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan 

Pemerintah sebagai Undang-Undang Federal (Lembaran Negara Tahun 1950 

Nomor 1);  
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UU ini tidak mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan 

peraturan perundang-undangan. UU ini lebih banyak berbicara mengenai Lembaran 

Negara Republik Indonesia Serikat dan suatu Berita Negara Republik Indonesia Serikat. 

Saat ini undang-undang ini sudah tidak diberlakukan lagi. 

e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan;  

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dinyatakan bahwa jenis 

dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :  

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

3. Peraturan Pemerintah 

4. Peraturan Presiden 

5. Peraturan Daerah 

Dilanjutkan bahwa dalam pembentukan sebuah peraturan daerah harus sesuai atau 

berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Asas-asas ini disebutkan dalam Pasal 5 dan penjelasannya Undang-

undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Dalam salah satu asas yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan adalah “asas keterbukaan”, maksudnya adalah bahwa dalam proses 

pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, 

penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh 

lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan 

dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. 

Secara tegas dalam UU ini disebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam urusan 

Pemerintahan Daerah khususnya yang berhubungan dengan proses pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 53 yang menyatakan 

“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka 

penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan 

daerah”.  

Saat ini undang-undang ini sudah tidak diberlakukan lagi. 

f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan;  

Sama halnya dengan UU Nomor 10 Tahun 2004, bahwa salah satu asas yang digunakan 

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah “asas keterbukaan” (Pasal 5 
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huruf g). Maksud dari asas tersebut adalah “bahwa dalam 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”. 

Lebih detail lagi, partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah diakui 

sebagai elemen penting dalam UU ini. Penyampaian partisipasi masyarakat secara khusus 

diatur dalam Bab XI Pasal 96 yaitu: 

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan melalui: 

a. rapat dengar pendapat umum; 

b. kunjungan kerja; 

c. sosialisasi; dan/atau 

d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. 

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau 

kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan 

Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan 

dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan 

Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses sengan mudah oleh 

masyarakat. 

Sebelumnya pada Pasal 92 ayat (1) juga disebutkan bahwa “Penyebarluasan Prolegda 

dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda,  penyusunan 

Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga 

Pengundangan Peraturan Daerah”, dilanjutkan pada ayat (2) “Penyebarluasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi 

dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. 

g. Undang-Undang Pemerintahan Daerah setelah era Reformasi (UU Nomor 32 Tahun 

2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014); 

Pada dasarnya pengaturan mengenai pemerintahan daerah juga memberikan ruang pada 

masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pembentukan peraturan daerah. Pasal 137 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memiliki 
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pengaturan yang sama dengan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004. Dilanjutkan pada Pasal 

139 ayat (1) yang memberikan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan 

masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan 

Peraturan Daerah. 

Pun demikian dengan keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti dari UU 

Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 angka 41 mendefinisikan Partisipasi Masyarakat adalah 

peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan 

kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Dilanjutkan pada Pasal 354 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat”. Dan salah 

bentuk partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi dalam penyusunan peraturan daerah. 

Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 354 ayat (3) huruf a, yang menegaskan 

bahwa, “Partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup 

penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat”. 

h. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber 

Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;  

Dalam TAP MPR ini hanya mengatur mengenai sumber hukum dan hierarki peraturan 

perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan mengenai partisipasi masyarakat tidak 

diatur, justu sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 6 bahwa Tata cara pembuatan 

undang undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan pengujian peraturan 

perundang-undangan oleh Mahkamah Agung serta pengaturan ruang lingkup keputusan 

presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengumuman dan Mulai 

Berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah;  

Pada dasarnya PP ini tidak mengatur mengenai partisipasi masyarakat, justru PP ini 

memberikan metode tentang bagaimana caranya masyarakat bisa mengetahui UU dan PP 

yang dibuat oleh Pemerintah RI pada masa itu. 

Saat ini peraturan pemerintah ini sudah tidak diberlakukan lagi. 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran 

Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; 

PP ini menjadi salah satu dasar dalam pengaturan peran serta masyarakat dalam Pasal 2 

dan Pasal 7 PP ini menjadi ketentuan yang penting untuk diperhatikan. Pasal 2 (1) Peran 

serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Penyelenggaraan 

Negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk: 
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a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan 

negara; 

b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara; 

c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap 

kebijakan Penyelenggara Negara; dan 

d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal: (1) melaksanakan haknya 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; (2) diminta hadir dalam proses 

Penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, 

atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Dilanjutkan bahwa Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati 

norma agama dan norma sosial lainnya. 

Selanjutnya mengenai Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat diatur sebagai 

berikut: 

(1) Dalam hal masyarakat bermaksud mencari atau memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan negara yang berkepentingan berhak menanyakan kepada atau 

memperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait. 

(2) Hak untuk mencari atau memperoleh informasi, dapat dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung. 

(3) Pemberian informasi sebagai hak masyarakat dapat disampaikan secara tertulis 

kepada instansi terkait atau Komisi Pemeriksa. 

(4) Pemberian informasi harus disertai data yang jelas sekurang-kurangnya 

mengenai: 

a. nama dan alamat pemberi informasi dengan melampirkan fotokopi 

Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri yang lain; 

b. keterangan mengenai fakta dan tempat kejadian yang diinformasikan; 

dan 

c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 7, Hak memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari 

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dapat 

diperoleh dengan memenuhi persyaratan dan menaati tata cara pelayanan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Dilanjutkan pada Pasal 10 “Setiap Penyelenggara Negara yang menerima permintaan 

masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara wajib 

memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan tetap 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku”. 

k. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan 

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden; 

Dalam Pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, 

tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau 

arah pengaturan Rancangan Undang-undang. 

Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “Pemrakarsa dalam menyusun Rancangan 

Undang-undang dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi 

yang akan diatur dalam Rancangan Undang-undang”. Selanjutnya Pasal 5 ayat 2 Perpres 

Nomor 68 Tahun 2005 menyebutkan “Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemrakarsa bersama–sama dengan Departemen 

yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan dan 

pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang 

mempunyai keahlian untuk itu”. 

Memang Perpres ini tidak mengatur secara eksplisit mengenai partisipasi masyarakat 

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama yang ada di tingkat daerah. 

Namun demikian dibukanya ruang bagi perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang 

mempunyai keahlian untuk penyusunan Naskah Akademik dapat ditafsirkan sebagai salah 

satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-

undangan, walaupun dalam Perpres ini ruang lingkupnya hanya untuk Rancangan 

Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, 

Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden. 

l. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234 Tahun 1960 tentang 

Pengembalian Seksi Pengundangan Lembaran Negara, dari Departemen 

Kehakiman ke Sekretariat Negara;  

Keppres ini hanya mengatur mengenai pengembalian Seksi Pengundangan/Lembaran 

Negara dari Departemen Kehakiman ke Sekretaris Negara, tidak mengatur partisipasi 

masyarakat. 

Saat ini Keputusan Presiden ini sudah tidak diberlakukan lagi. 
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m. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara 

Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang;  

Meski lingkupnya hanya untuk RUU, Kepres ini pada dasarnya memberikan ruang untuk 

partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan RUU, hal ini terbukti pada ketentuan 

Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan “Penyusunan rancangan akademik dilakukan oleh 

Departemen atau Lembaga pemrakarsa bersama-sama dengan Departemen Kehakiman 

dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Perguruan Tinggi atau pihak ketiga lainnya 

yang mempunyai keahlian untuk itu”. 

Lalu ketentuan Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan “Dalam kegiatan konsultasi 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diundang para ahli dari lingkungan 

perguruan tinggi, dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan 

lainnya, sesuai dengan kebutuhan”. 

Dilanjutkan pada Pasal 13 ayat (3) disebutkan bahwa “Dengan memperhatikan ketentuan 

Pasal 14 ayat (3), pendapat dan pertimbangan dapat pula diminta kepada Perguruan 

Tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai 

dengan kebutuhan”. 

Dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) secara berturut-turut disebutkan Apabila Presiden 

menilai bahwa Rancangan Undang-undang tersebut masih mengandung beberapa 

permasalahan yang berkaitan dengan aspek tertentu di bidang ideologi-politik, ekonomi, 

sosial-budaya, hukum, atau pertahanan keamanan, Menteri Sekretaris Negara 

mengundang Menteri Kehakiman, Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa serta 

Menteri atau Pimpinan Lembaga yang terkait untuk menyelesaikannya. (2) Apabila 

dipandang perlu, Menteri Sekretaris Negara dapat mengundang Perguruan Tinggi, 

organisasi di bidang sosial, politik, profesi, atau kemasyarakatan lainnya untuk 

diikutsertakan dalam upaya penyelesaian tersebut. 

Pasal 30 Kepres ini menyebutkan “Untuk memberi waktu bagi penyebarluasan 

pemahaman Undang-undang tersebut berikut segala peraturan pelaksanaannya, dan 

memberi kesempatan yang wajar kepada masyarakat untuk memahaminya, penentuan 

saat mulai berlaku efektif Undang-undang dan peraturan pelaksanaanya dapat ditetapkan 

tanggal yang lain dari tanggal pengundangan Undang-undang tersebut”. 

Saat ini Keputusan Presiden ini sudah tidak diberlakukan lagi. 
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n. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik 

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-

Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;  

Keppres ini hanya mengatur mengenai teknik penyusunan dan bentuk dari Rancangan 

Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden, 

tidak mengatur menenai partisipasi masyarakat. 

Saat ini Keputusan Presiden ini sudah tidak diberlakukan lagi. 

o. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara 

Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia; 

Tidak ada pengaturan partisipasi masyarakat dalam Inpres ini justru penegasan bahwa 

dalam mempersiapkan RUU atau RPP, dapat dilakukan oleh panitia interdepartemen atau 

panitia intern di departemen/lembaga pemrakarsa (Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)). 

Saat ini Instruksi Presiden ini sudah tidak diberlakukan lagi. 

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur 

Penyusunan Produk Hukum Daerah;  

Tidak ada pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam Permendagri ini. Prosedur 

penyusunan produk hukum daerah pada Permendagri ini justru didominasi oleh lembaga 

eksekutif daerah dan legislatif daerah. 

Saat ini Permendagri ini sudah tidak diberlakukan lagi. 

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

Pasal 90 Permendagri ini dengan tegas menyebutkan bahwa: 

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam 

pembentukan Perda, Perkada dan/atau PB KDH.  

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan melalui:  

a. rapat dengar pendapat umum;  

b. kunjungan kerja;  

c. sosialisasi; dan/atau  

d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.  

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau 

kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda, 

Perkada dan/atau PB KDH.  
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(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau 

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Perkada 

dan/atau PB KDH harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 

Saat ini Permendagri ini sudah tidak diberlakukan lagi. 

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah;  

Pasal 110 Permendagri ini menyebutkan bahwa: 

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam 

pembentukan perda, perkada, PB KDH dan/atau peraturan DPRD.  

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan melalui:  

a. rapat dengar pendapat umum;  

b. kunjungan kerja;  

c. sosialisasi; dan/atau  

d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.  

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau 

kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi 

rancangan perda, perkada, PB KDH dan/atau peraturan DPRD.  

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau 

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan perda, perkada, PB 

KDH dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan  mudah oleh masyarakat. 

Saat ini Permendagri ini sudah tidak diberlakukan lagi. 

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah; 

Pasal 166 Permendagri ini menyebutkan bahwa: 

(5) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam 

pembentukan perda, perkada, PB KDH dan/atau peraturan DPRD.  

(6) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan melalui:  

a. rapat dengar pendapat umum;  

b. kunjungan kerja;  

c. sosialisasi; dan/atau  

d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.  
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(7) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau 

kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi 

rancangan perda, perkada, PB KDH dan/atau peraturan DPRD.  

(8) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau 

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan perda, perkada, PB 

KDH dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 

t. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 

tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

Tidak ada pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam Kepmendagri ini, 

pengaturannya hanya mengenai prosedur penyusunan produk hukum daerah yang 

didominasi oleh eksekutif daerah dan legislatif daerah. 

Saat ini Kepmendagri ini sudah tidak diberlakukan lagi. 

5.2. Analisis Pengaturan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan 

Daerah 

 Memperhatikan substansi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait 

penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari masa setelah 

kemerdekaan sampai dengan saat ini, klasifikasi terhadap pengaturan partisipasi masyarakat 

dalam pembentukan peraturan daerah adalah sebagai berikut: 

1. Tidak mengatur partisipasi masyarakat 

Masuk dalam kategori ini adalah: 

a. Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie, yang disingkat AB (Stb. 1847: 

23)  Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan Untuk Indonesia 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan-Peraturan Pemerintah Pusat 

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat 

tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara 

Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai 

Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai Undang-

Undang Federal (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 1) 

d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber 

Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengumuman dan Mulai 

Berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah 
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f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234 Tahun 1960 tentang 

Pengembalian Seksi Pengundangan Lembaran Negara, dari Departemen Kehakiman 

ke Sekretariat Negara 

g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik 

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, 

Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden 

h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara 

Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia 

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan 

Produk Hukum Daerah 

j. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 

tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah 

2. Pengaturan tidak secara tegas (implisit) 

Masuk dalam kategori ini adalah: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran 

Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 

3. Pengaturan secara tegas namun tidak untuk peraturan daerah 

Masuk dalam kategori ini adalah: 

a. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan 

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden 

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara 

Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang 

4. Pengaturan secara tegas partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah 

Masuk dalam kategori ini adalah: 

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan; 

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan; 

c. Undang-Undang Pemerintahan Daerah setelah era Reformasi (UU Nomor 32 Tahun 

2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014); 
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d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah 

Dari hasil klasifikasi tersebut, dapat dilihat bahwa secara spesifik, pengaturan 

partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah dimulai sejak terbitnya UU 

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakatnya pun mengalami beberapa 

pengembangan, dari yang awalnya hanya diatur mengenai keberadaan Naskah Akademik 

sebagai wujud dari partisipasi masyarakat, pada era tahun 2010 ke atas, secara tegas 

mengatur bentuk dan jenis partisipasi masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 166 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah. 

Secara teoritis, substansi pengaturan yang tercantum dalam Pasal 166 tersebut telah 

sesuai dengan teori-teori bentuk dan jenis partisipasi masyarakat yang ada. Teorinya 

partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sumbangan pemikiran, materi, skill / 

keahlian, dan tenaga fisik. 

Jika dikaitkan dengan pertanyaan “Apakah pengaturan mengenai partisipasi 

masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah saat ini dapat menjamin 

terwujudnya peraturan daerah yang baik di Kalimantan Timur?”, dapat diberikan jawaban 

bahwa sesungguhnya pengaturan yang ada telah cukup memberikan kepastian hukum dan 

memberikan ruang yang proporsional kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembentukan peraturan daerah untuk menjamin adanya peraturan daerah yang baik dan 

partisipatif di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. Persoalan tentu ada pada 

implementasinya.  
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5.3.  Model Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan 

Daerah di Kalimantan Timur 

a. Provinsi Kalimantan Timur 

1. Regulasi Daerah Terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan 

Daerah 

Regulasi daerah di Provinsi Kalimantan Timur terkait Partisipasi Masyarakat 

dalam Pembentukan Peraturan Daerah, termuat dalam ketentuan Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 

Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 

Tabel 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan 

Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur 

NO REGULASI PASAL SUBSTANSI 

A Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 

2010  

Pasal 1 

ayat  12 

Definisi Pembentukan Perda 

 tentang 

Pembentukan 

Peraturan Daerah 

Pasal 4 

ayat (1d) 

Materi muatan Perda adalah seluruh 

materi muatan dalam rangka aspirasi 

masyarakat daerah. 

  Pasal 1 

ayat 20 

Definisi Partisipasi Masyarakat 

  Pasal 47 

(1) 

Hak Masyarakat untuk memberikan 

masukan secara lisan atau tulisan 

  Pasal 47 

(2) 

Masukan masyarakat dapat dilakukan 

rapat dengar pendapat umum;  kunjungan 

kerja; sosialisasi; dan/atau 

seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. 

 

  Pasal 47 

(3) 

Definisi masyarakat dalam partisipasi 

pembentukan perda adalah orang 

perseorangan atau kelompok orang yang 
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mempunyai kepentingan atas substansi 

Rancangan Perda 

  Pasal 47 

(4) 

setiap Rancangan Perda harus dapat 

diakses dengan mudah oleh masyarakat. 

  pasal 7 

ayat (2) 

Penyusunan Prolegda   berdasarkan atas 

aspirasi masyarakat daerah 

  Pasal 43 

ayat (1) 

Tahapan Penyebarluasan Pembentukan 

Perda 

  Pasal 43 

ayat (2) 

Tujuan Penyebarluasan untuk 

mendapatkan masukan dari masyarakat 

B Peraturan DPRD 

Provinsi Kalimantan 

Timur 

Pasal 73 

ayat 2 e 

Program Pembentukan Peraturan Daerah 

disusun untuk dilaksanakan tahun 

berikutnya dengan memperhatikan 

aspirasi masyarakat 

 Nomor 1 Tahun 

2014 Tentang  Tata 

Tertib DPRD 

Provinsi 

Pasal 79 

ayat (1) 

Rancangan Peraturan Daerah di luar 

Program Pembentukan Peraturan Daerah 

yang berasal dari DPRD dapat diajukan 

oleh masyarakat atau organisasi 

masyarakat 

 Kalimantan Timur. Pasal 88 

ayat (1) 

Rancangan Peraturan Daerah dalam 

pembicaraan tahap II (dua) wajib 

disebarluaskan melalui sosialisasi dan 

media oleh DPRD untuk menyerap 

aspirasi masyarakat. 

  Pasal 88 

ayat (2) 

Dalam pembahasan tahap akhir dilakukan 

uji public  

  Pasal 94 

ayat (1) 

Dalam hal pelaksanaan pemberlakuan 

Peraturan Daerah yang telah disahkan, 

DPRD berhak melakukan sosialisasi 
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a) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan 

Daerah 

Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki regulasi daerah terkait 

pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah yaitu melalui 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Pembentukan Perda adalah proses 

pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, 

persiapan, teknis penyusunan, perumusan, pembahasan, penetapan/pengesahan 

dan penyebarluasan. 

Perda ini mendefinisikan partisipasi masyarakat dalam pembentukan 

peraturan daerah yaitu : “keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan 

Daerah” (Pasal 1 ayat 20). Ketentuan secara khusus partisipasi masyarakat 

terdapat dalam BAB IX. Pada bab ini memuat Pasal 47 yang terdiri dari empat 

ayat. Ayat (1) menentukan bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan 

secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda. Masyarakat yang 

dimaksud sesuai ketentuan pasal (3) merupakan orang perseorangan atau 

kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda. 

Ayat (2) mengatur Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui: 

a. rapat dengar pendapat umum; 

b. kunjungan kerja; 

c. sosialisasi; dan/atau 

d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. 

Pasal 47 ayat (4) mengatur kemudahan akses masyarakat yaitu : “Untuk 

memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau 

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda harus dapat 

diakses dengan mudah oleh masyarakat.” 

Selain ketentuan dalam bab khusus, partisipasi masyarakat juga diatur 

dalam pasal-pasal yang lain, yaitu pasal 4 ayat (1d) “Materi muatan Perda adalah 

seluruh materi muatan dalam rangka aspirasi masyarakat daerah.” 

Pada tahap perencanaan pembentukan peraturan daerah, partisipasi 

masyarakat harus menjadi dasar penyusunan prolegda, sebagaimana diatur dalam 

pasal 7 ayat (2) Penyusunan Prolegda berdasarkan atas aspirasi masyarakat 

daerah. 
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Tahapan Penyebarluasan dalam pebentukan peraturan daerah berdasarkan 

Pasal 43 ayat (1) dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan 

Prolegda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga 

Pengundangan Perda.  

Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau 

memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan (Pasal 43 ayat 

2). 

Pasal 44 ayat (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD 

dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.  Penyebarluasan 

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan 

DPRD (ayat 2). Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur 

dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah (ayat 3). 

b) Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan 

Peraturan Daerah 

Berkaitan pembentukan dan tata kerja Badan Legislasi Daerah, diatur dalam 

Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 Tentang  Tata 

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.  

Badan Pembentukan Peraturan Daerah menurut ketentuan  Pasal 1 ayat 18 

adalah alat kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersifat tetap dan 

berhubungan dengan penyusunan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah, 

yang selanjutya disingkat BAPPERDA. 

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) mengatur Badan Pembentukan Peraturan 

Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh 

DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Pada ayat (3) dan (4) 

ditentukan jumlah anggota BAPPERDA ditetapkan dalam Rapat Paripurna 

menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi serta setara dengan 

jumlah satu komisi DPRD yang terbanyak. 

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan masing-masing 

Fraksi. Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 

(satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan 

Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan 

dalam Rapat Paripurna DPRD. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah 

Sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah bukan anggota. 
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Pasal 45 ayat (8) menentukan masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan 

Peraturan Daerah paling lama 2 1/2 ( dua setengah) tahun dan dapat diganti pada 

setiap tahun anggaran. 

Tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah menurut Pasal 45 ayat (10) 

adalah:  

a. Menyusun rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang memuat 

daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk 

setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD; 

b. Koordinasi untuk menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah antara 

DPRD dan Pemerintah Daerah; 

c. Menyiapkan rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program 

prioritas yang telah ditetapkan; 

d. Melakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsep Rancangan 

Peraturan Daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi 

sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan 

DPRD; 

e. Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang 

diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas 

Rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau diluar Rancangan Peraturan 

Daerah yang terdaftar dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah; 

f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan 

materi muatan Rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan komisi 

dan/atau panitia khusus; 

g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan 

Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; 

h. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-

undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD, baik yang sudah maupun yang 

belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada 

masa keanggotaan berikutnya 

Badan Pembentukan Peraturan Daerah berwenang melakukan penelitian, 

pengkoordinasian dengan lembaga dan/atau instansi terkait dalam hal kegiatan 

penelitian guna mencari bahan kajian dan telaah kelengkapan materi RAPERDA 

atau Perubahan PERDA (pasal 45 ayat 11). 
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Ketentuan berkaitan Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan 

Daerah di dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014. 

(1). Tahap Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah 

Tahapan pembentukan Peraturan Daerah diawali dengan penyusunan 

Program Pembentukan Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan DPRD 

Nomor 1 Tahun 2014 Bab XII tentang Pembentukan Peraturan Daerah Pasal 

73 (1), kewenangan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah ada 

pada Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur.  

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Pasal 73 ayat 2) disusun untuk 

dilaksanakan tahun berikutnya dengan memperhatikan : 

a) Perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi,  

b) rencana pembangunan daerah,  

c) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan,  

d) dan aspirasi masyarakat daerah. 

Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah menurut Pasal 73 

Ayat (4) dan (5) ditetapkan melalui keputusan DPRD, disertai dengan pokok-

pokok pikiran memuat urgensi dan alasan dari Bapperda DPRD. 

Selain mekanisme pembentukan peraturan daerah melalui program 

pembentukan peraturan daerah, dalam “keadaan tertentu” berdasarkan Pasal 

74 DPRD dan Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan 

Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah. 

Persyaratan Pengajuan Raperda menurut Pasal 75, Semua Rancangan 

Peraturan Daerah diajukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah 

dan di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 74 wajib disertai dengan Draf Rancangan dan Naskah Akademik, 

kecuali terhadap Peraturan Daerah yang mengalami perubahan dan Anggaran 

Daerah, atau yang disertai dengan kajian tertentu secara khusus. 

Pasal 77 ayat (1) Naskah Akademik disusun oleh Pihak Ketiga setelah 

ditawarkan oleh pihak Bapperda melalui Sekretariat DPRD. Ayat (2) Pihak 

Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan pada Perguruan 

Tinggi dan atau lembaga lainnya yang memenuhi ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

Pasal 79 ayat (1) Rancangan Peraturan Daerah di luar Program 

Pembentukan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh 
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masyarakat atau organisasi masyarakat, anggota DPRD, Komisi, Gabungan 

Komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Ayat (2) Rancangan 

Peraturan Daerah yang diajukan oleh masyarakat atau organisasi masyarakat 

disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan 

penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda 

tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD. 

(2). Tahapan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 

Tahap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menurut ketentuan Pasal 86 

ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan 

tingkat I dan pembicaraan tingkat II.Pembicaraan tingkat I meliputi : 

Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Kepala Daerah, dilakukan 

dengan kegiatan sebagai berikut : 

a. Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna tentang 

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari 

Kepala Daerah. 

b. Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan 

Daerah; dan 

c. Tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah terhadap 

pemandangan umum fraksi. 

Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan 

kegiatan sebagai berikut: 

a. Penjelasan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah 

dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah; 

b. Pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah; 

dan 

c. Tanggapan dan atau jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat 

Kepala Daerah. 

Pembicaraan tingkat II, meliputi Pengambilan keputusan dalam Rapat 

Paripurna dan Pendapat akhir Kepala Daerah. Dalam hal persetujuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai 

secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara 

terbanyak. 

Pada tahapan pembahasan pembentukan peraturan daerah, ditegaskan adanya 

kewajiban pertisipaasi masyarakat, sesuai ketentuan Pasal 88, yaitu : 
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1. Rancangan Peraturan Daerah dalam pembicaraan tahap II (dua) 

wajib disebarluaskan melalui sosialisasi dan media oleh DPRD 

untuk menyerap aspirasi masyarakat. 

2. Rancangan Peraturan Daerah setelah menyerap aspirasi 

masyarakat dilakukan Diseminasi oleh DPRD melalui alat 

kelengkapan yang ditunjuk menanganinya. 

3. Dalam pembahasan tahap akhir dilakukan uji public oleh DPRD 

atas Rancangan Peraturan Daerah, baik dari usulan Pemerintah 

dan inisiatif DPRD. 

4. Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 

dalam bentuk Seminar, Focus Group Discusion (FDG), dan 

dengar pendapat. 

5. Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghadirkan 

pihak-pihak yang didasarkan pada keahlian sesuai rancangan 

Peraturan Daerah. 

6. Uji publik dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 

Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada 

pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak yang diundang 

untuk diminta pendapatnya. 

7. Komisi yang membidangi dan/atau Panitia Khusus berkewajiban 

untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Daerah setelah 

dilakukan uji publik dengan mengundang Pemerintah Daerah 

bersama-sama. 

(3). Tahap Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah 

Ketentuan Pasal 90: 

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan 

Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah 

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak 

tanggal persetujuan bersama. 

(4). Tahap Penetapan Peraturan Daerah 

Ketentuan Pasal 91: 
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Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 

ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tandatangan, dalam 

jangka waktu paling lambat 30 hari sejak Rancangan Peraturan Daerah 

tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah. 

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah dalam waktu paling lambat 30 hari 

sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka 

Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan 

wajib diundangkan dalam lembaran daerah. 

Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi “Peraturan Daerah ini 

dinyatakan sah”. 

Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum 

Pengundangan Naskah Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah. 

(5). Tahap Pengundangan Peraturan Daerah 

Pasal 92 ayat (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah. Pada tahap ini nampak 

bahwa dalam tahap pengundangan peraturan daerah merupakan tindakan 

formal pemerintahan yang tidak ada keterlibatan langsung masyarakat. 

(6). Tahap Penyebarluasan 

Pasal 94 ayat (1) Dalam hal pelaksanaan pemberlakuan Peraturan Daerah 

yang telah disahkan, DPRD berhak melakukan sosialisasi dan evaluasi. 

2. Pelaksanaan Prolegda di Provinsi Kalimantan Timur 

Jumlah Peraturan Daerah yang dibentuk Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2013 

hingga Agustus 2016 adalah sebanyak 37 Peraturan Daerah. 

Tabel 4. Jumlah Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur
38

 

No Tahun Jumlah Prolegda/Propemperda Realisasi Perda 

1 2013 17 8 

2 2014 26 14 

3 2015 27 9 

                                                 
38

  Sumber : Bagian Hukum DPRD Provinsi Kalimantan Timur.  
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4 2016 27 6 (hingga Agustus) 

Jumlah Total 97 37 

 

Setiap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu dilengkapi 

dengan Naskah Akademik, kecuali Raperda revisi perda tidak disertai naskah akademik, 

namun cukup dengan catatan perubahan/revisi yang akan dilakukan dan landasan hukum 

serta alasan diperlukannya revisi atau perubahan. 

Lembaga yang dilibatkan dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah (1) Perguruan 

Tinggi Lokal; (2) Perguruan Tinggi (Luar Daerah); (3) Konsultan Swasta. 

3. Bentuk Partisipasi Masyarakat 

Pembentukan peraturan daerah menurut Kepala Bagian Hukum DPRD Provinsi 

Kalimantan Timur maupun Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kalimantan 

Timur, telah melibatkan partisipasi masyarakat. Pelibatan Partisipasi masyarakat meliputi 

tahapan pembahasan, pengesahan dan penetapan serta penyebarluasan. Bahkan beberapa 

perda merupakan tuntutan masyarakat. 

Tabel 5. Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Pembentukan Peraturan 

Daerah di Provinsi Kalimantan Timur 

No Tahapan Partisipasi Masyarakat 

Dilibatkan Tidak dilibatkan 

1 Perencanaan √ √ 

2 Pembahasan √ - 

3 Pengundangan - √ 

4 Penyusunan - √ 

5 Pengesahan dan Penetapan √ - 

6 Penyebarluasan √  

 

Bentuk partisipasi masyarakat dalam hal tahapan proses pembentukan peraturan 

daerah adalah dalam (1) tahap perencanaan, masyarakat merupakan salah satu pihak yang 

mengusulkan raperda. (2) Dalam tahap pembahasan masyarakat terutama pihak pengusul 

diikutkan dalam konsultasi dengan pihak terkait agar masyarakat bisa memberikan masukan 

langsung dan masyarakat mengerahui perkembangan pembahasan raperda yang diusulkan. 

Selain itu keterlibatan masyarakat dalam uji publik raperda menjadi keharusan, dan setiap 

raperda dilakukan 1 (satu) kali uji publik dengan mengundang perwakilan unsur masyarakat 
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yang sesuai dengan materi raperda yang diuji publik. (3) Tahap penyusunan, tidak ada 

keterlibatan masyarakat, namun melibatkan tenaga ahli dan akademisi, (4) Tahapan 

pengesahan dan Penetapan, Masyarakat dalam tahapan ini di libatkan dengan bentuk 

diundang untuk menghadiri paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan agenda 

pengesahan raperda menjadi perda. (5) Penyebarluasan, dilakukan oleh pihak pemerintah 

dengan bekerjasama DPRD. Dalam hal ini dilakukan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Timur bekerjasama dengan Badan Pembentkan Peraturan Daerah DPRD dan 

Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Penyebarluasan dilakukan terhadap perda yang 

sudah disahkan, dilakukan dengan turun ke masyarakat, namun anggaran sosialisasi terbatas 

sehingga belum menjangkau seruluh wilayah. 

Bentuk partisipasi masyarakat dalam hal memberikan masukan terhadap pembentukan 

peraturan daerah dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Masukan secara lisan dicatat 

oleh tenaga ahli dalam pembentukan peraturan daerah dan selanjutnya menjadi masukan dan 

pertimbangan bagi pembentukan peraturan daerah yang dimaksud. Namun usulan masyarakat 

tidak seluruhnya akan diakomodir didalam peraturan daerah, karena seringkali juga terjadi 

usulan masyarakay justru tidak tepat atau tidak sesuai dengan materi yang diatur dalam 

peraturan daerah yang dimaksud. 

Kegiatan yang dilakukan untuk meminta masukan masyarakat adalah dalam bentuk 

Rapat Dengar Pendapat Umum, sosialisasi dan uji publik. Dalam setiap kegiatan tersebut 

disertai absensi (daftar hadir) dan dokumentasi kegiatan. 

Akses informasi pembentukan peraturan daerah, menurut Bagian Hukum DPRD, 

semua dokumen dalam pembentukan peraturan daerah dapat dengan mudah diakses oleh 

masyarakat.DPRD Kalimantan Timur telah menyediakan laman DPRD Kaltim sebagai 

bentuk penyediaan akses masyarakat terhadap pembentukan peraturan daerah. Namun 

menurut ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Timur, 

dalam tahap pembentukan peraturan daerah yang disediakan dalam media informasi hanya 

agenda kegiatan dan materi pokok yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah, 

dokumen rancangan peraturan daerah tidak disebarluaskan karena mempertimbangkan bahwa 

dokumen yang dimaksud belum final dan akan dilakukan perubahan. 

Sistem digitalisasi yang dimaknai oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan 

bentuk penyediaan layanan melalui website DPRD. 

4. Kendala-kendala Dalam Pembentukan Peraturan Daerah  

Kendala-kendala dalam pembentukan peraturan daerah: 
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(1) Keterbatasan waktu, mengingat kegiatan DPRD dalam menjalankan fungsinya tidak 

hanya fungsi legislasi, namun juga fungsi anggaran dan pengawasan. Sehingga waktu 

yang tersedia seringkali kurang karena harus berbagi dengan tugas dan kegiatan yang 

lain. 

(2) Keterbatasan Anggaran, hal ini terutama untuk soisalisasi dan penyebarluasan 

keseluruh masyaraat yang seringkali terbatas anggarannya. 

(3) Wilayah Kalimantan Timur sangat luas dan akses sarana prasarana yang tidak merata, 

menjadi kendala untuk masyarakat dapat terlibat secara maksimal dalam 

pembentukan peraturan daerah. 

(4) Masyarakat secara umum seringkali tidak memahami muatan rancangan peraturan 

daerah yang sedang disusun atau dibahas oleh DPRD, sehinggan muatan masukan 

dari masyarakat menjadi lemah 

(5) Masyarakat kurang aktif dalam mengakses informasi yang disajikan melalui website 

DPRD 

b. Kota Samarinda 

1. Regulasi Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Samarinda 

  Regulasi terkait pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah di Kota 

Samarinda yaitu merujuk pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah, khusus untuk Raperda inisiatif DPRD diatur pula 

dalam Tata Tertib DPRD Kota Samarinda tahun 2014-2019. 

2.  Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di 

Kota Samarinda 

 Pada tahun 2014, berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Samarinda Nomor 38 Tahun 2013 tentang Program Legislasi Daerah Kota Samarinda Tahun 

2014, terdapat 21 (dua puluh satu) usulan raperda, dimana 7 (tujuh) diantaranya merupakan 

inisiatif DPRD dan dari 21 usulan 9 yang telah disahkan menjadi Raperda. Pada tahun 2015 

berdasarkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda 

Nomor 24 Tahun 2014 tentang Program Legislasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 

terdapat 19 (Sembilan belas) raperda yang masuk dalam prolegda, 12 (dua belas) merupakan 

usulan dari Pemerintah Kota Samarinda, 7 (tujuh) adalah inisiatif dari DPRD. Adapun 

berdasarkan catatan produktifitas konkrit pada akhir tahun 2015, dari 19 raperda tersebut 

hanya 9 (sembilan) yang telah disahkan menjadi peraturan daerah. 
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 Untuk tahun 2016, berdasarkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2015 tentang Program Legislasi Daerah Kota 

Samarinda Tahun 2016 terdapat 26 (dua puluh enam) Raperda yang masuk dalam 

Propemperda, 10 (sepuluh) raperda merupakan inisiatif DPRD dan 16 (enam belas) raperda 

merupakan usulan Pemerintah Kota Samarinda, realisasinya sampai bulan Oktober 2016, 8 

(delapan) Raperda yang disahkan menjadi Peraturan Daerah. 

 Adapun partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kota 

Samarinda selama ini terdapat pada proses: 

a. Reses anggota DPRD, pada saat masa reses anggota DPRD ke daerah pemilhan 

masing-masing, pada saat itulah aspirasi masyarakat disampaikan kepada anggota 

DPRD. Untuk kemudian aspirasi masyarakat tersebut dibahas pada beberapa kali 

rapat DPRD, baik rapat komisi maupun siding-sidang yang rutin diselenggarakan.  

b. Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda oleh Perguruan Tinggi.  

  Adanya Naskah Akademik ini juga dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi 

masyarakat. Walaupun tidak diketahui dengan jelas apakah semua Naskah Akademik yang 

menyertai raperda tersebut telah dibuat dengan melaksanakan standar minimal penelitian 

yang setidaknya melibatkan masyarakat sebagai sumber informasi, khususnya masyarakat 

yang terkait langsung dengan obyek raperda. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam 

proses penyusunan raperda menjadi kendala tersendiri di Kota Samarinda.   

c. Kabupaten Kutai Kartanegara 

1. Regulasi Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara 

Regulasi terkait pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah di 

Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu merujuk pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, khusus untuk Raperda inisiatif 

DPRD diatur pula dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014-2019. 

2.  Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di 

Kabupaten Kutai Kartanegara 

Tabel 6. Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2016
39

 

No. Tahun Jumlah Prolegda/Propemperda Realisasi Perda 

1 2013 31 Buah Raperda 20 

2 2014 36 Buah Raperda 15 

                                                 
39

  Data DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Penelusuran data tanggal 14 Agustus 2016. 
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3 2015 47 Buah Raperda 18 

4 Juni 2016 31 Buah Raperda 12 

Jumlah Total  65 

 

Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, dilengkapi dengan 

Naskah Akademik kecuali raperda yg dibuat dalam kondisi luar biasa hanya menggunakan 

pokok-pokok pikiran. 

Lembaga yang terlibat dalam pembuatan Naskah Akademik, adalah Perguruan Tinggi 

(Lokal) dan Perguruan Tinggi (Luar Daerah) serta Konsultan Swasta. Partisipasi Masyarakat 

dalam Pembentukan Peraturan Daerah telah dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara.  

Pelibatan Masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah nampak pada tahap 

pembahasan, Tahap Pengesahan dan Penetapan serta Penyebarluasan. 

Bentuk partisipasi masyarakat dalam hal memberikan masukan terhadap pembentukan 

peraturan daerah dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis. Kegiatan apa yang dilakukan 

untuk meminta masukan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah melalui Rapat 

Dengar Pendapat Umum, Sosialisasi, Lokakarya, Uji Publik dan FGD. Dokumen kegiatan 

tersebut dalam bentuk absensi, berita acara, Notulensi serta dokumentasi kegiatan. Setiap 

dokumen dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kutaikartanegara masih 

kurang dapat diakses oleh masyarakat. Meskipun telah ada website DPRD Kabupaten Kutai 

Kartanegara, namun belum ada sistem khusus yang membuat akses masyarakat terhadap 

pembentukan peraturan daerah menjadi mudah. Bahkan menurut keterangan tenga ahli 

DPRD, belum ada media informasi khusus terkait dokumen setiap proses pembentukan 

peraturan daerah.
40

 

Pada tahapan produk rancangan peraturan daerah telah diundangkan menjadi produk 

hukum, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara telah tersedia Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum (JDIH), khususnya untuk mengakses dokumen-dokumen hukum yang telah 

disahkan. Selain itu juga telah menerapkan sistem digitalisasi terhadap setiap dokumen 

Peraturan Daerah, termasuk Naskah Akademik.
41

 

Salah satu bentuk pelaksanaan partisipasi masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara 

adalah dalam ruang rapat pembahasan peraturan daerah, baik yang dilakukan oleh Komisi, 

Pansus atau Balegda/Bapemperda, tersedia tempat khusus bagi masyarakat, dalam 

                                                 
40

  Kuisioner Penelitian dengan Responden Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, 14 Agustus 

2016 
41

  Ibid. 
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pembahasan raperda biasanya diadakan rapat bersama instansi terkait, dan apabila raperda 

inisiasi DPRD untuk melibatkan masyarakat pansus mengadakan kegiatan diseminasi selain 

rapat-rapat biasa. 

Hingga kurun waktu Agustus 2016 di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terdapat 

kasus dimana masyarakat melakukan upaya keberatan dalam bentuk Judicial Review ke 

Mahkamah Agung terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan. Namun terdapat Perda 

yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu Perda No 21 Tahun 2011 Tentang 

Retribusi Jasa Umum Pasal 98 (pembatalan hanya pada pasal saja) pasal ini mengatur tentang 

retribusi menara telekomunikasi dibatalkan karena keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 

25 Mei 2015  

Kendala-kendala yang dihadapi dalam setiap proses pembentukan Peraturan Daerah 

di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya pada aspek partisipasi masyarakat adalah saat ini 

masyarakat belum terbiasa melibatkan diri dalam proses pembentukan peraturan daerah, 

sehingga banyak masyarakat yang masih pasif. Jika ada masyarakat yang dilibatkan dalam 

proses pembentukan melalui uji publik/seminar/diskusi tentang rancangan peraturan daerah, 

masyarakat yang mau menyampaikan pendapat di dalam forum masih terbatas.  

Upaya yang harus dilakukan untuk perbaikan terhadap proses pembentukan Peraturan 

Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya menyangkut partisipasi masyarakat 

adalah:
42

 

a. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan produk hukum daerah sangat 

penting, selain telah diatur dalam perundangan. untuk itu perlu dilakukan sosialisasi 

terus menerus tentang hak masyarakat dalam menyampaikan saran, masukan,  kritikan 

terutama selama dalam proses penyusunan raperda agar raperda yang dibuat benar-

benar sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat.  

b. Kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat harus dilakukan terutama terhadap 

raperda yg memerlukan peran serta masyarakat dalam implentasinya ketika sudah 

ditetapkan menjadi perda (bentuk kegiatan seperti FGD; Desiminasi Uji Publik 

Raperda wajib dilakukan atau dalam pembahasan  

c. Selain itu melibatkan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan raperda ini 

juga bertujuan agar masyarakat memahami proses, dan agar ketika Perda diterapkan 

masyarakat tidak kaget atau menyatakan tidak tau kalau ada perda yg mengatur. 

d. Setelah menjadi Perda kegiatan sosialisai Perda harus dilakukan 

                                                 
42

  Ibid. 
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d. Kabupaten Kutai Timur 

1. Regulasi Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kutai Timur 

Regulasi terkait pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah di 

Kabupaten Kutai Timur merujuk pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, khusus untuk Raperda inisiatif DPRD diatur 

pula dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014-2019. 

2. Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di 

Kabupaten Kutai Timur 

 Pada tahun 2015 berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kutai 

Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 

01/MOU/1/2015 – 170/029/903/DWN/11/2015 tentang Program Legislasi Daerah (Prolegda) 

Tahun Anggaran 2015 tertanggal 26 Februari 2015, ditetapkan 30 (tiga puluh) Raperda, 

dimana 5 (lima) diantaranya adalah raperda inisiatif dari DPRD. Adapun berdasarkan catatan 

produktifitas konkrit pada akhir tahun 2015, dari 30 raperda tersebut hanya 6 (enam) yang 

telah disahkan menjadi peraturan daerah. 

 Untuk tahun 2016, berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten 

Kutai Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 

01/MOU/HK/III/2016 – 170/041/188.34/DWN/2016 tentang Program Pembentukan 

Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2016 tertanggal 14 Maret 2016, ditetapkan 

26 (dua puluh enam) Raperda, dimana 2 (dua) diantaranya adalah raperda inisiatif dari 

DPRD. Adapun berdasarkan catatan produktifitas konkrit sampai dengan bulan Oktober 

tahun 2016, dari 26 raperda tersebut baru 7 (tujuh) yang telah disahkan menjadi peraturan 

daerah dan 7 (tujuh) raperda yang sedang dilakukan pembahasan. 

 Berdasarkan wawancara dengan jajaran Bagian Persidangan Sekretariat DPRD 

Kabupaten Kutai Timur
43

, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan 

daerah di Kabupaten Kutai Timur selama ini terdapat pada proses: 

c. Reses anggota DPRD, pada saat masa reses anggota DPRD ke daerah pemilhan 

masing-masing, pada saat itulah aspirasi masyarakat disampaikan kepada anggota 

DPRD. Untuk kemudian aspirasi masyarakat tersebut dibahas pada beberapa kali 

rapat DPRD, baik rapat komisi maupun siding-sidang yang rutin diselenggarakan.  

                                                 
43

  Wawancara dilakukan oleh Tim Peneliti pada tanggal 11 Oktober 2016 pukul 11.00 Wita bertempat di 

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur. 
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d. Pelaporan masyarakat atas peristiwa tertentu, tercatat beberapa laporan masyarakat 

terkait kondisi sosial kemasyarakatan masuk ke DPRD. Laporan tersebut antara lain 

terkait dengan masalah dampak pertambangan yang ada di Kabupaten Kutai Timur.  

e. Sidang paripurna untuk prolegda tahun berikutnya, terdapat agenda rutin dari DPRD 

mengundang beberapa unsur masyarakat untuk hadir dalam sidang paripurna prolegda 

untuk tahun berikutnya.  

Masih berdasarkan hasil wawancara, catatan yang patut digarisbawahi adalah bahwa 

semua raperda yang telah disahkan menjadi perda maupun yang sedang dalam pembahasan, 

kesemuanya dilengkapi dengan Naskah Akademik atau keterangan sebagai bagian dalam 

proses pembentukan  raperda. Adanya Naskah Akademik ini juga dapat dikategorikan 

sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Walaupun tidak diketahui dengan jelas apakah semua 

Naskah Akademik yang menyertai raperda tersebut telah dibuat dengan melaksanakan 

standar minimal penelitian yang setidaknya melibatkan masyarakat sebagai sumber 

informasi, khususnya masyarakat yang terkait langsung dengan obyek raperda. 

Adapun pendapat yang kurang lebih sam diutarakan oleh Bagian Hukum Pemerintah 

Kabupaten Kutai Timur,
44

 bahwa dalam penyusunan raperda selalu disertai dengan Naskah 

Akademik yang disusun oleh perguruantinggi lokal atau perguruan tinggi yang berasal dari 

luar Kabupaten Kutai Timur. Untuk partisipasi masyarakat umum atau yang terkait dengan 

obyek raperda, disampaikan secara lisan dalam seminar-seminar  yang berkaitan dengan 

penysunan raperda tersebut. 

Kendala-kendala yang dihadapai dalam partisipasi masyarakat di Kabupaten Kutai 

Timur adalah keterbatasan anggaran dalam melibatkan masyarakat serta kurang aktifnya 

masyarakat dalam penyusunan raperda, harapannya diciptakan sebuah sistem e-perda agar 

masyarakat dapat dengan mudah untuk melibatkan diri dalam proses penyusunan raperda. 

e. Kota Bontang 

1. Regulasi Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Bontang 

Regulasi terkait pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kutai Timur merujuk 

pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah, khusus untuk Raperda inisiatif DPRD diatur pula dalam Tata Tertib DPRD 

Kota Bontang. 

                                                 
44

  Kuisioner Penelitian dengan Responden Perancang Penyusunan Perundang-undangan Bagian Hukum  

Kabupaten Kutai Timur, 19 Oktober 2016 
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2.  Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di 

Kota Bontang 

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Nomor 12 

Tahun 2013 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Bontang Prioritas Tahun Anggaran 2014, terdapat 32 (tiga puluh dua) Raperda, adapun 

realisasinya 9 (sembilan) yang disahkan menjadi Perda. Untuk tahun 2015, berdasarkan 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Penetapan Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Prioritas 

Tahun Anggaran 2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penetapan Program 

Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Prioritas Tahun Anggaran 

2015, terdapat 31 (tiga puluh satu) Raperda, adapun realisasinya 10 (sepuluh) yang disahkan 

menjadi Perda. 

Untuk tahun 2016, berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Bontang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Rancangan 

Peraturan Daerah Kota Bontang Prioritas Tahun Anggaran 2016 sebagaimana diubah dengan 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Nomor 36 Tahun 

2015 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Bontang Prioritas Tahun Anggaran 2016, terdapat 25 (dua puluh lima) Raperda, adapun 

realisasinya sampai bulan Oktober 2016, 10 (sepuluh) yang disahkan menjadi Perda dan 9 

(sembilan) Raperda yang sedang dalam pembahasan. 

Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembuatan raperda, bentuk keterlibatan 

masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda oleh Perguruan Tinggi lokal Kalimantan 

Timur maupun di luar Kalimantan Timur. 

b.Memberikan masukan pada saat konsultasi publik yang diselenggarakan oleh 

pemrakarsa raperda. 

c. Memberikan laporan terkait kondisi sosial kemasyarakatan kepada Bagian Hukum 

Pemerintah Kota Bontang atau DPRD Kota Bontang. 

  Adapun kendala yang dihadapi terkait dengan pelibatan masyarakat dalam 

pembentukan peraturan daerah adalah lebih ke persoalan waktu yang dimiliki untuk 

pembentukan sebuah Raperda. Terkadang waktu yang dimiliki untuk pembuatan Raperda di 
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bawah 3 bulan, tentu saja waktu yang sedikit ini mempengaruhi proses pembuatan raperda, 

termasuk pelibatan masyarakat. Semakin sedikit waktu semakin sedikit pula kesempatan 

masyarakat untuk ikut terlibat. 

5.4.  Analisis Model Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan 

Peraturan Daerah di Kalimantan Timur 

Memperhatikan situasi dan kondisi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan 

peraturan peraturan daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan di beberapa Kabupaten/Kota di 

lingkungan Provinsi Kalimantan Timur sebagai wujud konkrit dari asas keterbukaan dan jika 

dihubungkan dengan teori partisipasi masyarakat, analisa model pelaksanaan partisipasi 

masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kalimantan Timur dapat dilihat dari 4 

perspektif, yaitu: 

1. Bentuk partisipasi; 

2. Tingkatan partisipasi; 

3. Derajat kesukarelaan partisipasi; dan  

4. Tipologi partisipasi. 

1. Bentuk Partispasi 

Merujuk pada pendapat Dusseldorp, maka bentuk-bentuk partisipasi masyarakat 

dalam pembentukan peraturan daerah di Kalimantan Timur adalah:  

a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat dan melibatkan diri pada kegiatan 

diskusi kelompok, indikatornya adalah:  

1) Pada proses pembentukan peraturan daerah, dimana peraturan daerah tersebut 

disertai dengan Naskah Akademik, kebanyakan dalam proses penyusunan 

Naskah Akademik dilakukan kegiatan diskusi terarah atau Forum Group 

Discussion (FGD), dimana dalam kegiatan tersebut hadir kelompok-kelompok 

masyarakat yang terkait dengan objek peraturan daerah yang disusun untuk 

memberikan informasi atau saran dan masukan kepada tim penyusun Naskah 

Akademik, sebagai contoh dalam proses penyusunan Naskah Akademik Raperda 

tentang perikanan, maka beberapa nelayan yang tergabung dalam kelompok 

Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) hadir untuk memberikan informasi 

terkait kondisi perikanan. 

2) Kegiatan uji publik, biasanya ketika Naskah Akademik dan Raperda telah selesai 

disusun, sebelum disahkan, pemrakarsa peraturan daerah menyelenggarakan uji 

publik, dimana uji publik tersebut dihadiri oleh kelompok-kelompok masyarakat 

yang terkait dengan objek peraturan daerah yang disusun. Sama halnya dengan 
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kegiatan FGD, pada kegiatan uji publik tersebut, kelompok masyarakat terkait 

memberikan informasi atau masukan dan saran terkait dengan objek peraturan 

daerah yang sedang dibentuk. 

3) Kegiatan reses anggota DPRD, setiap anggota DPRD diberikan kewajiban untuk 

melakukan reses atau menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya 

masing-masing, pada kegiatan reses yang diselenggarakan dengan model 

semacam diskusi tersebut, kelompok masyarakat tertentu seperti kelompok 

pemuda atau karang taruna atau kelompok tani atau kelompok keagamaan sering 

menyampaikan aspirasi untuk dibuatkan pengaturan tertentu terkait kondisi sosial 

kemasyarakatan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah tersebut. 

b. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya, indikatornya 

adalah bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya berhenti pada proses ketika 

pembentukan peraturan daerah saja, namun ketika peraturan daerah tersebut telah 

disahkan dan diberlakukan, masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemberlakuan 

peraturan daerah tersebut.  

 Adapun dari perspektif sedikit berbeda, meminjam pandangan yang dikemukakan 

oleh M.Slamet dengan teori keragaman partisipasi berdasarkan input yang disumbangkan, 

dan keikutsertaannya dalam memanfaatkan hasil pembangunan, maka bentuk partisipasi 

masyarakat terhadap proses pembentukan peraturan daerah di Kalimantan Timur 

dikategorikan sebagai partisipasi “ikut memberikan input, menerima imbalan atas input yang 

diberikan, serta ikut pula memanfaatkan hasil kegiatan”. Indikator dari kategori ini adalah 

bahwa sebagian besar peraturan daerah yang dibentuk, selalu ada input informasi atau 

masukan dari kelompok masyarakat dalam berbagai proses yang mengiringi pembentukan 

peraturan daerah tersebut, seperti kegiatan FGD atau uji publik.  

 Dalam berbagai kesempatan, kelompok masyarakat yang memberikan input tersebut 

mendapatkan imbalan dari input yang telah diberikan. Menjadi hal yang wajar ketika dalam 

beberapa kegiatan seperti FGD atau uji publik, kepada setiap anggota masyarakat yang hadir 

dalam kegiatan tersebut diberikan imbalan sejenis uang transportasi atas kehadirannya, 

walaupun terkadang tidak memberikan input yang konkrit. Selain itu, paling nyata adalah 

keterlibatan tim penyusun Naskah Akademik dan Raperda sebagai salah satu bentuk 

partisipasi masyarakat, belum pernah dijumpai tim penyusun Naskah Akademik dan Raperda 

ini yang mau bersusah payah untuk menyusun jika tidak diberi imbalan tertentu. Biasanya tim 

penyusun Naskah Akademik dan Raperda ini berasal dari Perguruan Tinggi. 
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 Pada akhirnya, jika dilihat dari teori klasik partisipasi masyarakat, maka bentuk 

partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kalimantan Timur ini adalah 

dalam bentuk sumbangan pemikiran dan tenaga. 

2.  Tingkatan Partisipasi 

 Dilihat dari sudut pandang tingkatan partisipasi, merujuk pada teori tingkatan 

partisipasi yang dikemukakan oleh Wilcox, maka dalam proses pembentukan peraturan 

daerah di Kalimantan Timur tingkatan partisipasinya adalah baru sebatas memberikan 

informasi dan konsultasi. Artinya partisipasi masyarakat Kalimantan Timur dalam proses 

pembentukan peraturan daerah lebih cenderung sebagai informan dan konsultan, yaitu 

menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi 

tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut. 

 Tingkatan partisipasi masyarakat belum sampai pada tahapan pengambilan keputusan 

bersama, bertindak bersama, atau memberikan dukungan penuh. Pengambilan keputusan 

masih didominasi oleh eksekutif dan legislative daerah sesuai dengan kewenaangannya. 

Dalam pelaksanaan peraturan daerah pun, masyarakat lebih sebagai subjek dari objek yang 

diatur, keterlibatan dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut, misalnya sebagai pengawas, 

jarang diberikan. Pun demikian dengan kesempatan bagi masyarakat untuk menawarkan 

pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan peraturan daerah tersebut. 

3. Derajat Kesukarelaan Partisipasi 

 Inti dari partisipasi masyarakat pada dasarnya berhubungan erat dengan kesukarelaan 

dari masyarakat itu sendiri untuk terlobat atau tidak dalam sebuah proses tertentu, yang dalam 

hal ini adalah kesukarelaan melibatkan diri dalam proses pembentukan peraturan daerah. 

 Merujuk pada teori jenjang kesukarelaan oleh Dusseldorp, maka kategori 

kesukarelaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kalimantan 

Timur dapat dikategorikan sebagai berikut: 

a. Partisipasi terinduksi, artinya peran serta yang tumbuh karena terinduksi adanya 

motivasi ekstrinsik. Bukan rahasia umum jika partisipasi masyarakat yang selama ini 

dilakukan lebih karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu atau tak lebih dari 

formalitas belaka untuk memenuhi persyaratan pembentukan peraturan daerah. 

Partisipasi masyarakat terjadi lebih didominasi oleh karena adanya “undangan” dari 

pemrakarsa peraturan daerah untuk memberikan input dan masukan terhadap 

peraturan daerah yang sedang dibentuk. Partisipasi masyarakat belum pada derajat 

kesukarelaan spontan, yang muncul dari pemahaman, penghayatan, dan keyakinan 

masyarakatnya sendiri. Kalaupun ada yang seperti itu jumlahnya sangat sedikit, itu 



57 

 

 

pun kebanyakan dilakukan oleh kelompok-kelompo masyarakat yang memang 

mengkhususkan diri pada bidang-bidang tertetu dan merasa memiliki tanggung jawab 

terhadap bidang tersebut. Sebagai contoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

bidang lingkungan yang selalu menyerukan untuk adanya pengaturan yang detail pada 

sektor pertambangan atau perkebunan, pun demikian dengan LSM yang fokus pada 

perlindungan masyarakat adat yang ada di Kalimantan Timur. 

b. Partisipasi tertekan oleh alasan sosial-ekonomi, bukan rahasia umum pula jika 

partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah bermotifkan kepentingan 

sosial dan ekonomi. Dalam sebuah peraturan daerah yang bernuansa perizinan sektor 

usaha tertentu, banyak kalangan pengusaha yang hadir memberikan input dan 

masukan yang substansinya tak lebih dari “mengamankan” bisnis yang telah atau 

akan dijalani. Lihat dalam pembahasan peraturan daerah yang mengatur kedudukan 

pasar modern dan pasar tradisional, justru kelompok masyarakat dari “kedua kubu” 

sibuk untuk menyuarakan kepentingannya masing-masing sehingga kadang 

terlupakan makna dan tujuan dari pengaturan tersebut. 

c. Partisipasi tertekan oleh peraturan, bukan rahasia umum juga ketika partisipasi 

masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kalimantan Timur adalah hasil 

dari “mobilisasi” masyarakat yang dilakukan oleh pemrakarsa peraturan daerah. 

Bahkan terkadang terjadi “mobilisasi sporadic”, yaitu menghadirkan sejumlah 

kelompok masyarakat yang pada dasarnya tidak sesuai dengan objek yang diatur 

dalan peraturan daerah. Hal ini bisa terjadi tidak lain adalah hanya untuk memenuhi 

ketentuan partisipasi masyarakat yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Pernundang-undangan dan Permendagri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.    

4. Tipologi Partisipasi 

 Dari sudut pandang tipologi partisipasi, maka tipologi partisipasi masyarakat dalam 

pembentukan peraturan daerah di Kalimantan Timur dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Tipologi informatif, dimana masyarakat hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

biasanya diajukan oleh tim penyusun Naskah Akademik dan Raperda dalam bnetuk 

wawancara langsung ataupun melalui kuisioner. Adapun masyarakat tidak diberikan 

kesempatan lebih untuk mempengaruhi isi dan akurasi penelitian yang dihasilkan, 

masyarakat hanya sebatas informan saja. 

b. Tipologi partisipasi konsultatif, hampir sama dengan tipologi informatif, masyarakat 

hanya dijadikan sebagai “konsultan” untuk mengklarifikasi informasi yang telah didapat 
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sebelumnya. Biasanya tim penyusun Naskah Akademik dan Raperda melakukan 

“perbuatan” ini pada saat FGD. Tim penyusun mencoba menyajikan data-data tertentu 

dan masyarakat diminta untuk melakukan validasi terhadap data yang disajikan 

tersebut, walaupun keputusan akhir pencantuman data tersebut ada pada tim penyusun, 

apakah menggunakan klarifikasi masyarakat atau tetap menggunakan data yang awal. 

Pun demikian dengan pendapat atau persepsi tertentu, masyarakat diberikan kesempatan 

untuk melakukan klarifikasi terhadap pendapat atau persepsi yang disajikan oleh tim 

penyusun, namun tim penyusun tidak wajib untuk menindaklanjuti atau mengikuti 

klarifikasi yang diberikan masyarakat. 

c. Tipologi insentif, dalam hal ini partisipasi masyarakat lebih dikarenakan adanya insentif 

atau upah yang diberikan oleh pemrakarsa apabila turut memberikan input informasi 

atau masukan. Sebagaimana dijelaskan pada bentuk partisipasi sebelumnya, banyak 

sekali partisipasi masyarakat dilakukan berlatar belakang adanya iming-iming insentif 

atau upah. Situasi ini paling banyak dijumpai dalam hal “proyek” penyusunan Naskah 

Akademik dan Raperda, terlalu naif jika kalangan perguruan tinggi mau menerima 

proyek tersebut hanya atas dasar “pengabdian kepada masyarakat”. 

Setelah melakukan analisa terhadap bentuk, tingkatan, derajat kesukarelaan, dan 

tipologi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kalimantan Timur, 

maka perlu juga untuk diidentifikasi kendala-kendala yang terjadi dalam hal partisipasi 

masyarakat tersebut. Berikut kendala-kendala yang dialami: 

a. Masyarakat Kalimantan Timur cenderung apatis terhadap proses pembentukan 

peraturan daerah, mereka terkadang hanya menunggu hasilnya saja, menunggu 

peraturan daerah terbit, bahkan terkadang mereka tidak tahu peraturan apa saja yang 

akan dibentuk dan yang telah diberlakukan. Hal ini terjadi karena 2 hal, yaitu: 

1) Masyarakat tidak mengetahui informasi mengenai program legislasi daerah atau 

program pembentukan peraturan daerah. Dengan tidak mengetahui maka sudah 

pasti tidak akan pernah terjadi yang namanya partisipasi masyarakat. Ketidaktahuan 

informasi ini disebabkan karena penyebarluasan informasi program legislasi daerah 

atau program pembentukan peraturan daerah belum dilakukan secara maksimal, 

belum pernah ada dijumpai baliho di perempatan jalan atau electronic board di 

ruang publik yang menginformasikan program legislasi daerah atau program 

pembentukan peraturan daerah. Penyebarluasan hanya melalui media laman atau 

media cetak yang tidak semua kalangan masyarakat dapat mengkasesnya. 
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2) Masyarakat mengetahui informasi tetapi enggan untuk berpartisipasi. Hal ini 

disebabkan karena pola pikir masyarakat yang cenderung menyatakan bahwa urusan 

pembentukan peraturan daerah adalah kewajiban dari eksekutif dan legislatif 

daerah, masyarakat hanya sebagai subjek atas objek yang diatur, masyarakat hanya 

menerima saja pengaturan yang diterbitkan oleh daerah, apalagi jika dikaitkan 

dengan paradigma pembentukan peraturan daerah sarat dengan muatan politis dan 

kepentingan kelompok tertentu, semakin enggan masyarakat untuk berpartisipasi. 

b. Sarana dan prasarana partisipasi masyarakat belum memadai, bentuk geografis 

Kalimantan Timur yang luas dan tidak terhubung dengan mudah antara satu daerah 

dengan daerah lainnya dalam satu atau antar kota/kabupaten, pun demikian dengan 

akses jaringan komunikasi yang tidak merata, hal-hal tersebut sedikit banyak 

mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.   

c. Ini kendala yang paling memprihatinkan, masih banyak pemrakarsa peraturan daerah 

dan penyusun Naskah Akademik dan Raperda yang menganggap partisipasi masyarakat 

adalah “formalitas belaka”. Tidak lebih dari sekedar mengggurkan kewajiban bahwa 

dalam sebuah proses pembentukan peraturan daerah. Lebih parah lagi terkadang 

partisipasi masyarakat justru tidak dilakukan dengan baik dan benar. Berdasarkan 

observasi dan pengalaman, tidak jarang dijumpai tiba-tiba terdapat Naskah Akademik 

dan Raperda yang muncul begitu saja bak sebuah pertunjukan sulap, tidak diketahui 

dari mana asal muasal dan proses pembuatannya, tiba-tiba “barang” sudah jadi. Sudah 

menjadi rahasia umum jika budaya “copy-paste” dalam penyusunan Naskah Akademik 

dan Raperda sering dilakukan oleh tim penyusun Naskah Akademik dan Raperda, yang 

ironisnya kebanyakan dari kalangan terpelajar dari Perguruan Tinggi yang justru 

mencederai keluhuran nilai-nilai akademik yang terkandung dalam proses penyusunan 

Naskah Akademik dan Raperda. Budaya “copy-paste” ini sudah pasti meniadakan 

partipasi masyarakat, setidaknya dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan 

Raperda. Pola pikir mengejar keuntungan material dibandingkan substansial menjadi 

penyebabnya. Sesungguhnya masyarakat yang sangat dirugikan dalam hal ini. 
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BAB 6 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

  

Sesuai dengan hasil yang telah dicapai pada penelitian tahun ke-1, maka rencana 

tahapan berikutnya dari penelitian ini akan disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rencana Tahapan Berikutnya (Tahun Ke-2) 

 

No. 

Jenis Kegiatan Tahun Ke-2 

3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Konsolidasi Tim Peneliti         

2 Penelusuran Bahan ke Kota 

Balikpapan dan Kabupaten 

Penajam Paser Utara 

        

3 Penelusuran Bahan ke 

Provinsi Jawa Timur  

        

4 Analisa Bahan dan  

Penyusunan Laporan 

        

5 Seminar Hasil Penelitian 

Secara Mandiri 

        

6 Penyusunan Laporan 

Kemajuan 

        

7 Penyusunan Draft Buku Teks         

8 Monitoring dan Evaluasi 

Internal 

        

9 Penyusunan Laporan Akhir         

10 Seminar Hasil Penelitian         

11 Finalisasi Laporan Akhir 

Penelitian 

        

12 Finalisasi Buku Teks         

13 Penerbitan Buku Teks         

14 Pembuatan Poster Penelitian         
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil analisa terhadap peraturan perundang-undangan di tingkat pusat (tidak 

menelusuri peraturan di tingkat daerah), maka terkait dengan pengaturan partisipasi 

masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi 4 yaitu: 

e. Tidak mengatur partisipasi masyarakat; 

f. Pengaturan tidak secara tegas (implisit); 

g. Pengaturan secara tegas namun tidak untuk peraturan daerah; dan 

h. Pengaturan secara tegas partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. 

 Adapun yang masuk kategori Pengaturan secara tegas partisipasi masyarakat dalam 

pembentukan peraturan daerah adalah: 

(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan; 

(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan; 

(3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah setelah era Reformasi (UU Nomor 32 Tahun 

2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014); 

(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah; dan 

(6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah 

Dari hasil klasifikasi tersebut, dapat dilihat bahwa secara spesifik, pengaturan partisipasi 

masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah dimulai sejak terbitnya UU Nomor 10 

Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Jika dikaitkan dengan pertanyaan “Apakah pengaturan mengenai partisipasi masyarakat 

dalam proses pembentukan peraturan daerah saat ini dapat menjamin terwujudnya 

peraturan daerah yang baik di Kalimantan Timur?”, dapat diberikan jawaban bahwa 

sesungguhnya pengaturan yang ada telah cukup memberikan kepastian hukum dan 

memberikan ruang yang proporsional kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembentukan peraturan daerah untuk menjamin adanya peraturan daerah yang baik dan 
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partisipatif di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. Persoalan tentu ada pada 

implementasinya. 

2. Adapun dalam hal model pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan 

peraturan daerah di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari 4 perspektif yaitu: 

a. Bentuk Partispasi, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan 

daerah di Kalimantan Timur adalah:  

1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat dan melibatkan diri pada 

kegiatan diskusi kelompok, 

2) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya 

Adapun dari perspektif sedikit berbeda, bentuk partisipasi masyarakat terhadap proses 

pembentukan peraturan daerah di Kalimantan Timur dikategorikan sebagai partisipasi 

“ikut memberikan input, menerima imbalan atas input yang diberikan, serta ikut pula 

memanfaatkan hasil kegiatan”.  

Dilihat dari teori klasik partisipasi masyarakat, maka bentuk partisipasi masyarakat 

dalam pembentukan peraturan daerah di Kalimantan Timur ini adalah dalam bentuk 

sumbangan pemikiran dan tenaga. 

b. Tingkatan Partisipasi 

 Dilihat dari sudut pandang tingkatan partisipasi, maka dalam proses pembentukan 

peraturan daerah di Kalimantan Timur tingkatan partisipasinya adalah baru sebatas 

memberikan informasi dan konsultasi. 

c. Derajat Kesukarelaan Partisipasi 

Kategori kesukarelaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di 

Kalimantan Timur dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1) Partisipasi terinduksi 

2) Partisipasi tertekan  

3) Partisipasi tertekan oleh peraturan 

 d. Tipologi Partisipasi 

Dari sudut pandang tipologi partisipasi, maka tipologi partisipasi masyarakat dalam 

pembentukan peraturan daerah di Kalimantan Timur dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1) Tipologi informatif 

2) Tipologi partisipasi konsultatif 

3) Tipologi insentif 
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Adapun kendala-kendala yang terjadi dalam hal partisipasi masyarakat adalah sebagai 

berikut: 

a. Masyarakat Kalimantan Timur cenderung apatis terhadap proses pembentukan 

peraturan daerah 

b. Sarana dan prasarana partisipasi masyarakat belum memadai 

c. Masih banyak pemrakarsa peraturan daerah dan penyusun Naskah Akademik dan 

Raperda yang menganggap partisipasi masyarakat adalah “formalitas belaka”. Sudah 

menjadi rahasia umum jika budaya “copy-paste” dalam penyusunan Naskah 

Akademik dan Raperda sering dilakukan oleh tim penyusun Naskah Akademik dan 

Raperda, yang ironisnya kebanyakan dari kalangan terpelajar dari Perguruan Tinggi 

yang justru mencederai keluhuran nilai-nilai akademik yang terkandung dalam proses 

penyusunan Naskah Akademik dan Raperda. Budaya “copy-paste” ini sudah pasti 

meniadakan partipasi masyarakat, setidaknya dalam proses penyusunan Naskah 

Akademik dan Raperda. Pola pikir mengejar keuntungan material dibandingkan 

substansial menjadi penyebabnya. 

7.2 Saran 

 Menyikapi kondisi dan situasi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan 

peraturan daerah di Kalimantan Timur, yang mana belum sepenuhnya maksimak sesuai 

dengan makna dari partisipasi itu sendiri, maka perlu untuk dilakukan perubahan pola pikir 

yang diikuti dengan langkah-langkah konrit untuk memperbaharui model partisipasi 

masyarakat yang selama ini dijalankan di Kalimantan Timur. 
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http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/12/22/ngy7rp-icw-sebut-jumlah-perda-bermasalah-kian-masif
http://www.rmol.co/read/2012/08/28/75971/Pemerintah-Batalkan-824-Perda-Bermasalah
http://regional.kompas.com/read/2010/07/15/03320856/Pemda.Siap.Cabut.Perda.Bermasalah
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Kuisioner Penelitian 
 

”Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah 

Yang Baik Di Provinsi Kalimantan Timur” 
 

 

 

Identitas Responden  : 

1. Nama   : ................................................................................. 

2. Instansi/Lembaga  : ................................................................................. 

3. Jabatan   : ................................................................................. 

4. Alamat Instansi  : ................................................................................. 

: ................................................................................. 

5. Nomor Telpon/HP  : ................................................................................. 

6. Tanda Tangan  : 

 

Peneliti/Enumerator  : ................................................................................. 

Tanggal Pengisian  : ................................................................................. 

 

Petunjuk Pengisian  : 

Isilah Pertanyaan Di Bawah Ini Dengan Cara Memberi Tanda Centang ”√” Pada Kolom ”[  ]” 

Dan/Atau Menuliskan Jawaban Sesuai Dengan Saran, Pendapat Maupun Pandangan 

Responden. 

 

 

1. Sudah berapa banyak Peraturan Daerah yang dibuat di daerah Anda dalam 4 (empat) 

tahun terakhir? 

No. Tahun Jumlah Prolegda/Propemperda Realisasi Perda 

1 2013   

2 2014   

3 2015   

4 2016   

Jumlah Total   

(Mohon diberikan datanya) 

2. Apakah setiap pembentukan Peraturan Daerah di daerah Anda, dilengkapi dengan Naskah 

Akademik? 

[    ] Ya  [    ] Tidak  [    ] Tidak Tahu 
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[    ] Lainnya, sebutkan : ................................................................................. 

 

3. Siapa dan/atau lembaga apa saja yang terlibat dalam pembuatan Naskah Akademik? 

[    ] Perguruan Tinggi (Lokal)  [    ] LSM/NGO 

[    ] Perguruan Tinggi (Luar Daerah)  [    ] Konsultan Swasta 

[    ] Lainnya, sebutkan : ................................................................................. 

 

4. Apakah dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah di daerah Anda, telah melibatkan 

partisipasi masyarakat? 

[    ] Ya  [    ] Tidak  [    ] Tidak Tahu 

[    ] Lainnya, sebutkan : ................................................................................. 

 

5. Pada tahapan apa dalam proses pembentukan peraturan daerah di daerah Anda, yang 

melibatkan partisipasi masyarakat? 

[    ] Perencanaan   [    ] Penyusunan   

[    ] Pembahasan    [    ] Tahap Pengesahan dan Penetapan 

[    ] Pengundangan  [    ] Penyebarluasan 

[    ] Lainnya, sebutkan : ................................................................................. 

 

6. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam hal memberikan masukan terhadap 

pembentukan peraturan daerah di daerah Anda? 

[    ] Lisan  [    ] Tertulis   

[    ] Lainnya, sebutkan : ................................................................................. 

 

7. Kegiatan apa yang dilakukan untuk meminta masukan masyarakat dalam pembentukan 

peraturan daerah di daerah Anda? 

[    ] Rapat Dengar Pendapat Umum [    ] Kunjungan Kerja 

[    ] Sosialisasi     [    ] Seminar 

[    ] Lokakarya    [    ] Uji Publik 

[    ] Diskusi    [    ] FGD 

[    ] Lainnya, sebutkan : ................................................................................. 
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8. Apakah dalam setiap kegiatan yang meminta masukan masyarakat terkait pembentukan 

peraturan daerah, terdapat absensi, berita acara serta dokumentasi kegiatan? 

[    ] Ya  [    ] Tidak  [    ] Tidak Tahu 

[    ] Jika ada, disebutkan  : ................................................................................. 

(Mohon diberikan datanya) 

 

9. Apakah setiap dokumen dalam proses pembentukan peraturan daerah di daerah Anda, 

dapat dengan mudah diakses untuk masyarakat? 

[    ] Ya  [    ] Tidak  [    ] Tidak Tahu 

[    ] Lainnya, sebutkan : ................................................................................. 

 

10. Apakah telah disediakan media informasi terkait dokumen setiap proses pembentukan 

peraturan daerah di daerah Anda? 

[    ] Ya  [    ] Tidak  [    ] Tidak Tahu 

Jika ada, mohon disebutkan : .................................................................... 

 

11. Apakah di daerah Anda, telah tersedia Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

(JDIH), khususnya untuk mengakses dokumen-dokumen hukum yang telah dibuat? 

[    ] Ya  [    ] Tidak  [    ] Tidak Tahu 

Sebutkan : ......................................................................................................... 

(Mohon diberikan datanya) 

 

12. Apakah daerah Anda telah menerapkan sistem digitalisasi terhadap setiap dokumen 

Peraturan Daerah, termasuk Naskah Akademik? 

[    ] Ada  [    ] Tidak Ada [    ] Tidak Tahu 

Jika ada, mohon diuraikan : ................................................................ 

................................................................................................................... 

(Mohon diberikan datanya) 

13. Apakah dalam ruang rapat pembahasan peraturan daerah di daerah Anda, baik yang 

dilakukan oleh Komisi, Pansus atau Balegda/Bapemperda, tersedia tempat khusus bagi 

masyarakat? 

[    ] Ya  [    ] Tidak  [    ] Tidak Tahu 
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Jika ada, mohon diuraikan : .................................................................... 

................................................................................................................................................

................................................................................................. 

 

 

14. Apakah di daerah Anda, terdapat kasus dimana masyarakat melalukan upaya keberatan 

dalam bentuk Judicial Review ke Mahkamah Agung terhadap peraturan daerah yang telah 

ditetapkan? 

[    ] Ada  [    ] Tidak Ada [    ] Tidak Tahu 

[    ] Jika ada, mohon sebutkan : ................................................................ 

................................................................................................................... 

(Mohon diberikan datanya) 

 

15. Apakah ada peraturan daerah di daerah Anda yang dibatalkan oleh Menteri Dalam 

Negeri? 

[    ] Ada  [    ] Tidak Ada [    ] Tidak Tahu 

[    ] Jika ada, mohon disebutkan : ................................................................ 

................................................................................................................... 

(Mohon diberikan datanya) 

 

16. Apakah di daerah Anda memiliki regulasi terkait pembentukan peraturan perundang-

undangan tingkat daerah? 

[    ] Ada  [    ] Tidak Ada [    ] Tidak Tahu 

[    ] Jika ada, mohon disebutkan : ................................................................ 

................................................................................................................... 

(Mohon diberikan datanya) 

 

17. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam setiap proses pembentukan Peraturan Daerah 

di daerah Anda, khususnya pada aspek partisipasi masyarakat? 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

....................................................................................... 
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18. Bagaimana harapan maupun saran Anda dalam kaitannya dengan upaya perbaikan 

terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah di daerah Anda, khususnya menyangkut 

partisipasi masyarakat? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

........................................................................ 

 

 

---------- Terima Kasih ----------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


