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ABSTRAK

Bentuk Partisipasi Publik Dalam Pembentukan

Peraturan Daerah Kota YogYakarta

Oleh: Iffah NurhaYati,M'Hum'' dkk'

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bentuk 
-dan

nelaksanaan Dartisipasi publik dulut rangka pembentukan Peraturan daerah di Kota

!;;t;d". ielain'itu penelitian ini juga untuk- mengetahui hambatan apa sa1a yang

dihiiapi dalam rangka pelaksanaan partisipasi publik lersebut'
penelitian ini ."-putun p"n6iitia"'aestriptir kualitatif. Data dikumpulkan melalui

Ouu 
"uru 

yuii, *u*un".u duri dokut"ntu'i' Subyek penelitian menggunakan metode

;;;;tt." ' Penelitian ini dilaksanakan selama 5 ilima) bulan dengan lokasi -di Kota

'V"iy"f"n" V"itu di Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta dan beberapa

.l;ff;;ti;;kat Yogvakarta Jang tJ*uit Selanjutnva data vang telah diperoleh

dianalisis dengan menggunakan analisis induktif' , ,--.--r- -^+:-:---'-'--^-n*i 
p"i"litiun yi"g 

"i"r, 
aii"tsanakan didapatkan hasil bahwa bentuk partisipast

publik Jala- rangka leribentukan Peraturan Daerih Kota Yogyakarta adalah pertama'

;;; ;."ytt"t;""Program r."giti"ti baerah, b.entuk partisipasinya adalah memberikan

usulan secara tertulis m"ngenal nup"tau yang diusulkan beserta rasionali sasinya' Kedua'

puJu p"nvurunun draft Raperda Ju'i p"tUunulun nagel{a' bentuk partisipasi publik yarg

dilaksanakan adalah mengaj u[an utuflJp"nauput me'lalui Dialog Warga sebagai. kegiatan

;i;;;; v-s mana outari t"giu;n t",'!uut masvarakat Tt"v',T1.1'I:n^,1tit:*"::":."
*"ng"nui li"Uiiutun atau rumiusan Rancangan Peraturan Daerah yang akan atau seoang

dibahas. Kemudian usulan melalui media massa' surat menyurat yang berisi 
.usulan 

ke

OpnO K'o,u Yogyakarta melalui Kotak Pos 5000, dan melalui electronic-mail ' Adapun

hambatan-hambat- yung aiJ;;'i iutu- p"tut*n*" partisipasi publik pada p?T?entulln

Peraturan Daerah Kota vogfa[u,ta' antara lain tingkat partisipasi publik tidak terlalu

tinggi, hambatan teknis dari il;;il;J;6"'du v*"g ridak memungkinkan mengundang

,"riiu *u.gu masyarakat ying 
'el"uan 

dengan materi Raperda' serta hambatan yang

ditimbulkan akibat kalkulasi po-tititt aun ham6atan dalam membangun komunikasi.antara

elemen masyaratut, t ttururlfu ;;"g" Swadaya Masyarakat' dengan pembentuk

Peraturan Daerah '

Kata kunci: Partisipasi publik, Pembentuknn peraturan' Peraluran Daerah
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