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TUJUAN
Tujuan umum langkah ini adalah meningkatkan 
kemampuan peserta dalam merencanakan 
konsultasi publik.
Tujuan khusus adalah agar peserta mampu 
melakukan hal-hal berikut:

•Menjelaskan pengertian, pentingnya, manfaat 
dan  prinsip konsultasi publik
•Memahami keragaman metode konsultasi 
publik dan memilih metode yang tepat dan 
mendorong partisipasi pemangku kepentingan
•Merancang lokakarya konsultasi publik.
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CURAH PENDAPAT
Apa Konsultasi Publik ?
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KONSULTASI PUBLIK 

“Suatu proses interaksi antar 
multi stake holders dalam 
arena konsultasi guna 
menggali persoalan, 
memberi kategori 
terhadap persoalan, serta 
menemukan dan 
mengenali berbagai 
alternatif yang dapat 
dijadikan sebagai input 
dalam formulasi 
kebijakan” 4



DISKUSI KELOMPOK

Kelompok 1 

•Mengapa konsultasi publik Renstra Dinas 
Pendidikan itu penting ?

•Apa saja manfaat konsultasi publik untuk 
membahas tentang filosofi konsultasi publik 
Renstra Dinas Pendidikan ? 

Kelompok 2 

•Apa saja prinsip-prinsip Konsultasi Publik ? 
jelaskan secara singkat setiap prinsipnya.

5



Kelompok 3 :

•Menurut saudara metode konsultasi publik apa 
saja yang Saudara kenal? Berikan penjelasan 
singkat pada setiap metode.

Kelompok 4 

•Identifikasilah siapa saja stakeholders 
pendidikan yang seharusnya terlibat dalam 
konsultasi publik Renstra Pendidikan. Buatlah 
kategorisasi sebagai berikut: paling 
berkepentingan, berkepentingan dan cukup 
berkepentingan.
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PRESENTASI 

• Perwakilan kelompok diminta 
mempresentasikan hasil diskusinya

• Kelompok lain memberi komentar/ 
menanggapi
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MENGAPA KONSULTASI PUBLIK 
ITU PENTING ? 

• Warga negara  adalah pembayar pajak dan 
pemberi mandat kepada pemerintah. Untuk 
menyelenggarakan pelayanan publik, Renstra 
adalah dokumen pelayanan publik.

• Masyarakat bukan hamba (client) melainkan 
warga (citizen);

• Warganegara  sejajar dengan pemerintah 
dalam mengelola pemerintahan dan 
pembangunan;
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• Partisipasi bukanlah pemberian pemerintah 
tetapi hak warganegara; 

• Warganegara bukan obyek pasif kebijakan 
pemerintah, tetapi aktor yang aktif 
menentukan kebijakan.
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MANFAAT KONSULTASI PUBLIK (1)
• Membangun suatu pemerintahan daerah yang 

dianggap memiliki rapor baik oleh warganya

• Memperkuat dukungan warga (publik) 
masyarakat terhadap kebijakan 

• Meningkatkan efektifitas kebijakan

• Meningkatkan mutu keputusan yang diambil

• Memperbaiki komunikasi diantara kelompok-
kelompok kepentingan
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MANFAAT (2)

• Meningkatkan kesadaran masyarakat

• Menghindari atau mengurangi konflik

• Memahami masalah-masalah kelompok

• Mengidentifikasi dampak atau implikasi 
kebijakan 

• Menciptakan sebuah forum untuk 
mempengaruhi kebijakan.
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PRINSIP KONSULTASI PUBLIK

1. Berpihak kepada kelompok 
marginal

2. Terbuka
3. Partisipatif
4. Musyawarah dan mufakat
5. Kolaboratif
6. Kesetaraan
7. Inklusif
8. Pemberdayaan Masyarakat
9. Akuntabilitas
10. Fleksibilitas
11. Ketepatan waktu
12. Bisa Dijalankan (Implementatif)
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PERTIMBANGAN PILIHAN METODE 
• Kesesuaian dengan tujuan konsultasi publik

yang ingin dicapai
• Ketersediaan fasilitator yang mampu 

menjalankan metode tersebut.
• Murah, artinya tidak terlalu membutuhkan 

alat bantu yang banyak
• Besarnya peserta konsultasi publik
• Metode tersebut mampu mendorong warga 

untuk terlibat aktif.
• Ketersediaan waktu
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BENTUK-BENTUK /METODE 
KONSULTASI PUBLIK 

• Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)

• Jajak Pendapat

• Lokakarya Pemangku Kepentingan

• Musyawarah Warga

• Talk Show di Radio/TV

• dll…………
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MARI BERLATIH MENDESAIN FGD 
Kelompok 1  
Kebijakan,Program dan Kegiatan PAUD dalam Renstra

Kelompok 2  
Kebijakan,Program dan Kegiatan Pendidikan Dasar 
(SD/SMP) dalam Renstra

Kelompok 3  
Kebijakan,Program dan Kegiatan Pendidikan Menengah 
(SMA) dalam Renstra

Kelompok 4 
Isu Strategis dalam Renstra Pendidikan

Dipandu Lembar Kerja 8.2
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SIMULASI DESAIN

Setelah semua kelompok selesai berdiskusi, 

beberapa kelompok diminta untuk 

menyimulasikan (jika waktu cukup) atau 

mempresentasikan (jika waktu terbatas) desain 

FGD. Kelompok lain untuk menanggapi. 
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PENUTUP
Fasilitator mengucapkan terima kasih dan 
memberikan apresiasi yang tinggi terhadap 
dinamika proses konsultasi publik.

Konsultasi publik merupakan rangkaian proses 
untuk menguji apakah dokumen Renstra yang 
disusun sudah benar-benar menampung 
kepentingan berbagai pihak di dunia 
pendidikan, oleh sebab itu sangat penting 
pelibatan stakeholder sebagai perwujudan dan 
pengakuan atas hak setiap warga negara.
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