I

KEMENTERIAI{ PERENCANAAN PEMBAI{GUNAN ITASIONAL/
BADAI{ PER"ENCANAAN PEMBANGUITAN NASIOIYAL

,

REPUBLIK IITDOIYESIA
PETUNJUK PELAKSANAAN

NOMOR.

e /JUKLAK/SESMEN/L2l2OLA
TENTANG
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RENCANA KEzuA PEMERINTAII

Menimbang

Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 13 ayat

(71 Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangungan

Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

(RKP),

perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang
Penyelenggaraan Temu Konsultasi Publik dalam Proses
Penyusunan Rancangan Awal RKP.
Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2OO4 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol7 tentang

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65
Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66
Tahun 2Ol5 tentang Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
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Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6

Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 4 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
PPN/Bappenas;
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Peraturan Menteri Perencanaan
Nasional/Kepala Bappenas Nomor

Pembangunan
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tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan
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TEMU

KONSULTASI PUBLIK DALAIYI PROSES PEIIYI'SUNAN
RAITCAITGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAII.

PERTAMA

Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Temu
Konsultasi Publik dalam Proses Penyusunan Rancangan
Awal Rencana Kerja Pemerintah, sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian

KEDUA

tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.
Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tangga-l
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

18
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BAB I
PENDAHULUAN

A

Latar Belakang

Konsep partisipasi dalam penyelenggaraan negara lahir sebagai
konsekuensi dari sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia.
Dalam sistem demokrasi, setiap orang dihargai sebagai makhluk moral
dan rasional yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab atas dirinya

sendiri, sehingga, hanya dalam sistem politik demokrasi, partisipasi
yang sesungguhnya dimungkinkan hidup dan berkembang. Demokrasi
dan partisipasi ada,lah ibarat dua sisi sekeping mata uang yang satu
sama lain tidak dapat dipisahkan. Demikian eratnya hubungan
keduanya, maka demokrasi hanya dapat dibangun dengan partisipasi,
di mana semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk
berperan serta dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan
keputusan.

Berbagai peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah
mengamanatkan partisipasi masyarakat menjadi bagian dalam
penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi suatu kebijakan. Secara
khusus, terkait dengan perencanaan pembangunan nasional, UU No.
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) secara tegas menyebutkan bahwa salah

satu tujuan

SPPN

adalah untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dalam rangka
mengakomodasikan kepentingan masyarakat pada proses penyusunan
rencana pembangunan nasional seperti pada rencana kerja pemerintah
(RKP). Dalam proses peny'usunan RKP, Kementerian PPN/Bappenas

telah mengimplementasikan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif
dan Spasial. T\rjuan penggunaan pendekatan ini adalah untuk
meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran agar lebih

berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian

sasaran

pembangunan nasional yang sesuai dengan visi dan misi Presiden.
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Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2018 tentang

Tata Cara Penyrrsunan RKP, mengatur bahwa proses penyusunan
rancangan awal RKP dan pendanaannya, salah satunya harus melalui

temu konsultasi publik untuk menjaring aspirasi

pelaku

pembangunan. Pelaksanaan proses pembangunan dilakukan secara

inklusif dengan melibatkan partisipasi publik, oleh karena itu
pemerintah berupaya secara berkesinambungan untuk meningkatkan

peran publik dalam proses perumusan kebijakan pembangunan,
terutama dalam peny'usunan RKP.
Pelaksanaan temu konsultasi publik adalah salah satu cara yang dapat

dilakukan pemerintah untuk melibatkan masyarakat, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha dalam merumuskan sebuah
kebijakan dan program. Melalui proses inilah akan terjalin komunikasi
dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Meski demikian, temu
konsultasi publik bukanlah tingkatan yang paling tinggi dan bukanlah
satu-satunya cara dalam melibatkan masyarakat Qrublic inuoluementl,
karena pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh pihak eksekutif
selaku lembaga pemegang kewenangan. Namun dalam proses
konsultasi publik, pemerintah dan masyarakat dapat mendiskusikan
hal-hal penting atau strategis yang perlu masuk dan menjadi suatu
kebijakan atau program dalam RKP.
B

Maksud dan T\rjuan
Penyusunan Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan untuk:

1. memberikan penjelasan secara rinci mengenai mekanisme
pelaksanaan Temu Konsultasi Publik, baik penyusunan secara
substansi maupun teknis; dan

2. menjadi panduan dalam pelaksanaan temu konsultasi

publik

dalam proses pen5rusunan rancangan awal RKP di Kementerian
PPN/Bappenas.

J-

C

Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Temu Konsultasi Publik meliputi:

1.
2.
3.
D

pihak-pihak yang terlibat dalam Temu Konsultasi Publik;
mekanisme pelaksanaan Temu Konsultasi Publik; dan

prinsip pelaksanaan Temu Konsultasi Pubiik.

Definisi

1. Temu konsultasi publik adalah forum partisipasi

pelaku

pembangunan untuk mengakomodasi aspirasi dalam penyusunan

Rencana Keq'a Pemerintah (RKP) yang melibatkan Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN,
Dunia Usaha, dan Masyarakat.

2.

Pelaku pembangunan adalah pihak, perorangan atau kelompok

yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung
terhadap pembangunan.

3.

Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah,
dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia
dan berdomisili di Indonesia.

4.

Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang

terkait dengan keputusan dan/atau tindakan masyarakat sebagai
objek dari pemerintahan dan terwrrjudnya hukum di Indonesia.
Serta merupakan kesatuan hukum dari Negara.

E.

Bentuk-Bentuk Konsultasi Publik
Temu konsultasi publik dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk, yaitu:
Tatap Muka dan Non Tatap Muka.

1.

Temu konsultasi publik dalam bentuk tatap muka, antara lain
sebagai berikut:

a.

Rapat Bersama, merupakan pertemuan formal atau informal

antara penyelenggara dengan publik terkait.

b.

Foans Group Dscussion (diskusi kelompok terarah f terfokus)

adalah media bagi sekelompok orang untuk mendiskusikan
satu topik tertentu secara mendalam.

4

c.

Dengar Pendapat (Public Heaing) adalah sebuah pertemuan

resmi dimana anggota masyarakat (publik) mendengarkan
fakta-fakta tentang langkah yang direncanakan oleh
pemerintah dan mereka menyampaikan pendapatnya tentang

d.

itu.
Lokakarya adalah sebuah acara atau pertemuan yang
dilakukan oleh para ahli di bidang tertentu yang bertujuan

untuk membahas suatu masalah yang terkait dengan
keahlian mereka, sekaligus untuk mencari solusi bagi
permasalahan tersebut
2

.

Temu konsultasi publik dalam bentuk non tatap muka merupakan

bentuk pendukung dari kegiatan tatap muka. Kegiatan non tatap
muka dapat dilakukan melalui media elektronik seperti internet
dengan pemanfaatan website, e-mail, atan media sosial.
F

Pihak dalam Konsultasi Publik
Pihak dalam konsultasi publik meliputi pelaku pembangunan dan
Masyarakat.

1.

Pelaku pembangunan terdiri dari:

a.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan

rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembaltuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

c.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urlrsan

pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah

5kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan
masing-masing.

d.

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN,

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2

Masyarakat merupakan pihak yang sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018
yang terdiri atas:
a. Asosisasi Profesi merupakan satu wadah bersama bagi
perusahaan atau profesi tertentu. Dalam prakteknya, asosiasi
berbadan berupa perkumpulan.

b. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

c.

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga

yang di bentuk oleh masyarakat Warga Negara Republik
Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan
berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang di
tetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi
masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada
pengabdian secara swadaya.

d.

Pemuka Adat dan Pemuka Agama.

BAB II
MEKANISME PELAKSANAAN TEMU KONSULTASI PUBLIK

A

Ketentuan Umum
Temu konsultasi publik diselenggarakan untuk menyampaikan capaian

program pembangunan tahun sebelum dan tahun berjalan, serta isu

terkini sebagai bahan masukan dan rekomendasi rancangan awal RKP.
B

Prinsip Temu Konsultasi Publik

Prinsip dasar dalam penyelenggaraan Temu Konsultasi Publik yang
harus dipenuhi, antara lain:

1

Sederhana, penyelenggaraan temu konsultasi publik harus mudah

dilaksanakan dengan biaya yang terl'angkau bagi masyarakat dan
penyelenggara;

2. Partisipatif,

3.

penyelenggaraan

temu konsultasi publik

harus

melibatkan dan memperhatikan keterwakilan dari semua pihak
terkait;
Transparansi, penyelenggaraan temu konsultasi publik harus jelas
dan terbuka;

4.

Keadilan, penyelenggaraan temu konsultasi publik harus dapat
menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau
semua masyarakat dari berbagai kalangan dan status sosial;

5.

Akuntabel, hasil yang didapat dari temu konsultasi publik harus

dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan

6.

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Berkelanjutan, penyelenggaraan temu konsultasi publik harus

terus dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan
kepada masyarakat.

C

Waktu Pelaksanaan Temu Konsultasi Publik

Temu konsultasi publik dilaksanakan paling lambat minggu kedua
bulan November I (satu) tahun sebelum Tahun Perencanaan.
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Mekanisme Pelaksanaan Temu Konsultasi Publik

D

1.

Mekanisme Umum

Forum konsultasi publik dilaksanakan dalam

3

(tiga) tahapan

yaitu:

a.
b.
c.

pra pelaksanaan;
pelaksanaan; dan
pasca pelaksanaan.

Mekanisme sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada Gambar

1

sebagai berikut:

Gambar

1

Alur Pelaksanaan Temu Konsultasi Publik Secara Umum

E

Tahapan mekanisme umum dijelaskan pada Gambar

2

sebagai

berikut:
Gambar 2
Penjelasan Proses Pelaksanaan Temu Konsultasi Publik
Pra Pelaksanaan

1.

Pelaksanaan

Pembentukan tim
beasama persiapan

2.

Penyampaian capaian

pelekssnasn FKP;
Merumuskan kons€p
kegiatan
(tsrget/ sasaran,

jumlah peserta,

3.

proSram

2

sugunan acera) ;
Pengumpulan data dan
informasi untuk

me[entukan tema/isu

4.

Pasca Pelaksanaan

permasalahan.
Staf Ahli Bidang
Hubungan Kelembagaan melakukan
Koordinasi dengan
Deputi Bidang
Pemantauan, Evaluasi
dan Pengendelien
Pembangunan terkait
Bahan yang akan
digunakan datam
pelal<sanaan temu
konsultasi Dublik.

pembangunan tahun
sebclum d€n berjalan;
Diskusi 2 arah
(dialog yang
melibatkan pihak
Bappenas
(kedeputian evaluasi,
kedeputian sektor,
dan unit staf ahli
bidang hubungan
kelembagaan) dengan

3

peserta;
Penjaiingan masukan
publik baik langsung

maupun medie.

1.

2.
3.

Penyampaian hasil
temu konsultasi publik
kepada Koordinator
Pen]'usunan RKP;
Penyampaian hasil
temu konsultasi publik
melalui sistem
informasi;
Menanggapi setiap
masukan yang
disampaikan melalui
sistem informasi.
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Pra Pelaksanaan

a.

Koordinasi dengan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan

1) Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan melakukan
koordinasi dengan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi

dan Pengendalian Pembangunan terkait bahan yang
akan digunakan dalam pelaksanaan temu konsultasi
publik. Bahan tersebut antara lain berupa Capaian
Program Pembanguna-n tahun sebelumnya dan tahun
bedalan. Bahan ini bertujuan untuk menjadi dasar
acuan bagi pubiik dalam menyampaikan isu atau
permasalahan sebagai bahan masukan dalam
Rancangan Awal RKP.

2\

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian
Pembangunan memberikan laporan capaian program
pembangunan tahun sebelumnya dan tahun berjalan
kepada Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan

untuk dikaji terlebih dahulu dan kemudian disampaikan
kepada publik.

b.

Koordinasi dengan Direktorat Sektor

1) Staf Ahli Bidang Hubungan

Kelembagaan melakukan

koordinasi dengan Direktorat Sektor sebagai upaya
konsolidasi dan penyamaan persepsi terkait pelaksanaan

temu konsultasi publik. T\rjuan dilakukan koordinasi
dengan Direktorat Sektor adalah untuk meminta
masukal dan dukungan terkait teknis temu konsultasi

2l

publik, terkait isu dari berbagai sektor pembangunan.
Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan melakukan

koordinasi dengan Direktorat Sektor dalam rangka
inventarisasi pihak yang diundang.

c. Koordinasi Konsep Pelaksanaan Temu Konsultasi Publik
bersama Pakar

-9

1) Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan melakukan
koordinasi bersama pakar dalam rangka pembahasan
konsep terkait penyampaian masukan saat pelaksanaan
Temu Konsultasi Publik.

2l Konsep yang telah dibahas bersama Pakar akan
didiskusikan kembaii oleh Staf Ahli Menteri Bidang
Hubungan Kelembagaan bersama Direktorat Sektor
terkait.

3)

Konsep yang dibahas bersama pakar meliputi target dan

sasaran temu konsultasi publik yang ingin dicapai,
teknis pelaksanaan temu konsultasi publik dalam

kaitannya dengan konsep acara, dan teknis
penyampaian serta akomodasi masukan publik baik
secara langsung maupun melalui media.

d. Persiapan dan Pengelolaan Website sebagai

Media

Komunikasi

1) Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan melakukan
koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan terkait kesiapan tuebsite dan

pengelolaannya (pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan
pasca pelaksanaan) temu konsultasi publik.

2) Seluruh bahan harus telah dimuat daJam uebsite
sebagai sarana edukasi bagi publik sebelum pelaksanaan

temu konsultasi publik paling lambat

2

(dua) minggu

sebelum pelaksanaan Temu Konsultasi Publik.

-10Gambar 3
Diagram Alur Pra Pelaksanaan Temu Konsultasi Publik
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Pelaksanaan

a. Staf Ahli Bidang Hubungan

Kelembagaan melaksanakan

Temu Konsultasi Publik dalam rangka menjaring masukan
publik sebagai bahan masukan Rancangan Awal RKP.

b. Deputi Bidang

Pemantauan, Evaluasi

dan

Pengendalian

Pembangunan menyampaikan capaian
pembangunan tahun sebelumnya dan tahun bedalan.

program

- 11c

Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan menjaring masukan

publik baik secara langsung maupun melalui

media.

Masukan berupa daftar inventarisasi isu (permasalahan) yang

akan diangkat sebagai bahan masukan awal

dalam

Rancangan awal RKP.
d

Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan menyampaikan
kepada peserta temu konsultasi publik bahwa masukan yang
belum terakomodasi secara langsung dapat disampaikan
melalui

LDebsite.

Gambar 4
Diagram Alur Pelaksanaan Temu Konsultasi Publik
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Pasca Pelaksanaan

a. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan menyampaikan
hasil temu konsultasi publik kepada Koordinator Penyusunan

RKP untuk digunakan sebagai masukan Rancangan Awal
RKP.

b. Staf Ahli Bidang Hubungan

Kelembagaan menyampaikan

hasil temu konsultasi publik kepada publik melalui luebsite

-12agar dapat dilihat dan ditambahkan oleh publik yang tidak
dapat hadir saat pelaksanaan temu konsultasi publik.

c. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan

dapat

mengakomodasi masukan yang disampaikan melalur website

dengan menyampaikannya kepada koordinator RKP untuk
ditindaklanjuti.

d. Masukan melalui website akan dibuka selama I
minggu setelah pelaksanaan temu konsultasi publik.
Gambar 5
Diagram Alur Pasca Pelaksanaan Temu Konsultasi Publik
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BAB III
PENUTUP

Dalam rangka implementasi pedoman ini,

1. Temu konsultasi publik yang telah dilaksanakan perlu

dilakukan

secara berkelanjutan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu

tahun perencanaan.

2.

Keberhasilan pelaksanaan temu konsultasi publik di lingkungan
Kementerian PPN/Bappenas ditentukan oleh komitmen dan konsistensi
dari penyelenggara dan seluruh pihak yang terlibat.
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