0
4&L Jk
Am
/L.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 6

TAHUN 2017

TENTANG

TATACARA PENYUSUNAN

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang

: a.

bahwa program pembentukan peraturan daerah
merupakan salah satu wujud perencanaan di daerah yang
hams dilakukan secara terencana, terpadu, sistematis,

dan berkelanjutan agar tercapai pembangunan hukum

yang komprehensif sesuai dengan visi dan misi daerah;
b.

bahwa

dalam

penyusunan

program

pembentukan

peraturan daerah perlu menerapkan pola hubungan
kemitraan yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menggali
sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat;

c.

bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

80

Tahun

2015

tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah mengamanatkan

pembentukan peraturan daerah mengenai tatacara
penyusunan program pembentukan peraturah daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Tatacara Penyusunan Program
Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);
3.

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor

182,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014
tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat,
Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.

Peraturan

Presiden

Nomor

87

Tahun

2014

tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATACARA PENYUSUNAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.
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BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.

Pemerintah

Provinsi

adalah

Pemerintah

Provinsi

Kepulauan

Bangka

Belitung.

3.

Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat
Bapemperda adalah Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.
6.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7.

Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

8.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

9.

Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut
Propemperda adalah Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

ll.Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Rancangan Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
12.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum
dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah
tersebut dalam rancangan perda provinsi sebagai solusi terhadap
permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

13. Ahli adalah orang/akademisi yang memiliki kompetensi keilmuan tertentu.
14.Analisa Kebutuhan Perda adalah analisa terhadap kebutuhan regulasi
berupa perda guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang
dihadapi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

15. Skala prioritas adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan
tingkat kepentingan.
Pasal 2

Tatacara Penyusunan Propemperda dilaksanakan berdasarkan asas:
a.

asas kepastian hukum;

b.

asas profesionalitas;

c.

asas proporsionalitas;

d.

asas prioritas;

e.

asas keberlanjutan;
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f.

asas tertib penyelenggaraan negara; dan

g.

asas partisipatif.
Pasal 3

Pengaturan tatacara Penyusunan Propemperda bertujuan untuk:

a. memberikan pedoman yang sistematis dalam perencanaan Propemperda di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

b. menjadi

panduan

dalam

menentukan

arah

prioritas

penyusunan

Propemperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

c.

memberikan pedoman mengenai pola koordinasi yang efektif antara
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan DPRD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dalam pembangunan hukum di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung; dan

d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam
Propemperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

proses

perencanaan

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan mengenai tatacara penyusunan Propemperda
meliputi:

a.

pemrakarsa;

b. muatan propemperda;

c.

penetapan skala prioritas;

d.

penyusunan rencana propemperda;

e.

pembahasan dan penetapan propemperda;

f.

perda di luar propemperda;

g.

penyebarluasan;

h. peranserta masyarakat; dan

i.

pembiayaan.

BAB II

PEMRAKARSA
Pasal 5

(1) Rancangan Propemperda dapat berasal dari Gubernur dan/atau DPRD.
(2) Rancangan

Propemperda

yang

berasal

dari

Gubernur

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diprakarsai oleh Perangkat Daerah sesuai
dengan kewenangan dan kebutuhan.

(3) Rancangan Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diprakarsai oleh Komisi, gabungan komisi,
Bapemperda, anggota dan/atau pimpinan.

(4) Pemrakarsa Rancangan Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diusulkan berdasarkan tugas dan kewenangan
masing-masing.
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BAB III
MUATAN PROPEMPERDA
Pasal 6

(1) Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1
(satu) tahun berdasarkan skala prioritas Rancangan Perda yang diusulkan
oleh Gubernur dan/atau DPRD.
(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.

RPJPD;

c.

RPJMD;

d.
e.

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan/atau
aspirasi masyarakat.

(3) Rancangan Perda dalam Rencana Propemperda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. judul Rancangan Perda;
b. pemrakarsa Rancangan Perda;
c. latar belakang pengaturan;
d. dasar hukum pengaturan;
e. tujuan pengaturan; dan
f. identifikasi kebutuhan pengaturan.

(4) Identifikasi kebutuhan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf f paling sedikit memuat:
a. analisis produk perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku di
daerah baik secara vertikal maupun horizontal;
b. analisis kondisi riil masyarakat;

c.

kondisi obyektif kemampuan pemerintah dan masyarakat pada saat
Perda dilaksanakan; dan

d. pihak-pihak yang berkepentingan.

(5) Muatan Rancangan Perda dalam Rencana Propemperda sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keterangan Akademik.

(6) Ketentuan mengenai teknis penyusunan Keterangan Akademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(7) Dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka berupa akibat
putusan Mahkamah Agung dan APBD

BAB IV

SKALA PRIORITAS PROPEMPERDA
Pasal 7

(1) Penyusunan Propemperda Provinsi didasarkan pada penetapan skala
prioritas.

(2) Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada indikator prioritas.
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(3) Pembahasan dan penetapan skala prioritas pembentukan Propemperda
Provinsi dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam

Rapat Kerja Bapemperda dan Biro Hukum Pemerintah Daerah.
Pasal 8

Indikator prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN PROPEMPERDA
Bagian Kesatu
Koordinator

Penyusunan Rancangan Propemperda
Pasal 9

(1) Penyusunan Rencana Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah
dikoordinasikan oleh Biro Hukum Pemerintah Daerah.

(2) Penyusunan Rencana Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan
oleh Bapemperda.
Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Propemperda
di Lingkungan Pemerintah Daerah
Pasal 10

Gubernur memerintahkan Perangkat Daerah untuk mengusulkan analisa
kebutuhan perda.
Pasal 11

(1) Perangkat daerah mengusulkan analisa kebutuhan Perda kepada Gubernur
melalui Biro Hukum.

(2) Analisa kebutuhan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
judul Raperda dan keterangan konsepsi raperda.

(3) Keterangan konsepsi raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
dari:

a.

Latar belakang dan tujuan penyusunan

b. Sasaran yang ingin diwujudkan

c. Pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
d. Jangkauan dan arah pengaturan.
Pasal 12

Dalam penyusunan analisa kebutuhan Perda sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1) Perangkat Daerah dapat mengikutsertakan Perancang

Peraturan Perundang-undangan, Tenaga Ahli, Instansi dan/atau Perangkat
Daerah terkait.
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Pasal 13

(1) Terhadap Analisa kebutuhan Perda yang disampaikan oleh Perangkat

Daerah, Biro Hukum melakukan Pengkajian guna menentukan skala
prioritas Rancangan Propemperda.

(21 Dalam melakukan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibentuk Tim Pengkajian Analisa kebutuhan Perda yang ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

(3) Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a.

Unsur Biro Hukum;

b. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
d. Perancang peraturan perundang-undangan;
e.

Ahli; dan

f.

Unsur lain sesuai kebutuhan.

(4) Skala proritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan kriteria:

a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
c. rencana pembangunan daerah; dan
d. aspirasi masyarakat.
Pasal 14

(1) Hasil Pengkajian yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam
pasal 13 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai usulan
Propemperda yang berasal dari Pemerintah Daerah.

(2) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
oleh

Gubernur

disertai

dengan

Naskah

Akademik

atau

Keterangan/penjelasan dan disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD
untuk ditetapkan dalam Propemperda.
Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Propemperda
di Lingkungan DPRD
Pasal 15

Pimpinan DPRD mengirim surat kepada Pimpinan Fraksi, komisi dan
Bapemperda untuk mengusulkan analisa kebutuhan Perda.
Pasal 16

(1) Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi dan/atau Bapemperda
melakukan penyusunan analisa kebutuhan Perda.

(2) Dalam penyusunan analisa kebutuhan Perda, anggota komisi, gabungan

komisi dan/atau Bapemperda dapat dibantu oleh Tim ahli/kelompok pakar
DPRD dan/atau Tim Penyusunan yang ditetapkan dengan Keputusan
Sekretaris DPRD.

(3) Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dan:
a.

Unsur Sekretariat DPRD;
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b. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
d. Perancang peraturan perundang-undangan;
e.

Ahli; dan

f.

Unsur lain sesuai kebutuhan.
Pasal 17

(1) Pemrakarsa mengusulkan analisa kebutuhan Perda kepada ketua DPRD
melalui Bapemperda.

(2) Analisa kebutuhan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
judul raperda dan keterangan konsepsi raperda.

(3) Keterangan konsepsi raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
dari:

a.

Latar belakang dan tujuan penyusunan;

b. Sasaran yang ingin diwujudkan;

c. Pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
d. Jangkauan dan arah pengaturan.
Pasal 18

(1) Bapemperda melakukan pengkajian guna menentukan skala prioritas

rancangan propemperda terhadap analisa kebutuhan perda yang
disampaikan oleh pemrakarsa.

(2) Skala proritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan kriteria:

a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. rencana pembangunan daerah;

c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
d. aspirasi masyarakat daerah.

(3) Teknis penentuan skala prioritas rancangan propemperda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Dalam melakukan pengkajian Bapemperda dapat dibantu oleh Tim
ahli/kelompok pakar DPRD dan/atau Tim Penyusunan yang ditetapkan
dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

(5) Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dan:
a.

Unsur Sekretariat DPRD;

b.

Biro Hukum;

c. Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
d. Perancang peraturan perundang-undangan;
e.
f.

Ahli; dan
Unsur lain sesuai kebutuhan.
Pasal 19

(1) Hasil Pengkajian yang dilakukan oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD sebagai usulan
Propemperda yang berasal dari DPRD.

(2) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan Naskah Akademik atau Keterangan/penjelasan.
Pasal 20

(1) Kegiatan penyusunan analisa kebutuhan perda yang diusulkan oleh komisi
dan Bapemperda dimasukan kedalam rencana kerja komisi dan
Bapemperda.

(2) Kegiatan penyusunan analisa kebutuhan perda yang diusulkan oleh

anggota DPRD dan/atau gabungan komisi dimasukan kedalam rencana
kerja Bapemperda.

(3) Dalam hal penyusunan analisa kebutuhan perda dibantu Tim yang

dibentuk oleh Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (2) dimasukan dalam rencana kerja Sekretariat DPRD.
Pasal 21

(1) Kegiatan pengkajian analisa kebutuhan perda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) dimasukan kedalam rencana kerja Bapemperda.

(2) Dalam hal pengkajian analisa kebutuhan perda dibantu oleh Tim yang

dibentuk oleh Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (4) dimasukan dalam rencana kerja Sekretariat DPRD.
BAB VI

PENETAPAN PROPEMPERDA
Pasal 22

Penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.
Pasal 23

(1) Rancangan Propemperda usulan Pemerintah Daerah dan usulan DPRD

sebelum ditetapkan menjadi Propemperda dilakukan pembahasan bersama

oleh Bapemperda dan Biro Hukum guna menentukan skala prioritas sesuai
peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan oleh Bapemperda kepada Ketua DPRD untuk disepakati
menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

(3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan DPRD.

BAB VII

PERDA DILUAR PROPEMPERDA
Pasal 24

(1) Dalam keadaan tertentu, Gubernur dan/atau DPRD dapat mengajukan
rancangan perda di luar Propemperda.
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(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan:
a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana
alam;

b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;

c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi
atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh
Bapemperda dan Biro Hukum;

d. akibat pembatalan oleh Mahkamah Agung; dan

e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
Pasal 25

(1) Pengajuan rancangan perda diluar Propemperda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) disampaikan oleh pemrakarsa kepada Bapemperda
dengan surat pengantar.

(2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:

a. judul rancangan perda;
b. pemrakarsa rancangan perda;
c.

latar belakang pengaturan;

d.

dasar hukum pengaturan;

e.

tujuan pengaturan;

f.

identifikasi kebutuhan pengaturan; dan

g. keadaan tertentu yang mendesak diusulkannya suatu rancangan perda.
(3) Identifikasi kebutuhan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf f paling sedikit memuat:

a. analisis produk perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku di
daerah baik secara vertikal maupun horizontal;
b. analisis kondisi riil masyarakat;

c. kondisi obyektif kemampuan pemerintah dan masyarakat pada saat
Perda dilaksanakan; dan

d. pihak-pihak yang berkepentingan.

(4) Usulan Rancangan Perda diluar Propemperda dibahas bersama oleh Biro
Hukum dan Bapemperda guna memperoleh kesepakatan.

(5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam nota
kesepakatan antara Biro Hukum dan Bapemperda dilengkapi dengan
naskah akademik/ penjelasan/ keterangan.

(6) Hasil kesepakatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan
oleh Bapemperda kepada Ketua DPRD dan oleh Biro Hukum kepada
Gubernur.

(7) Raperda yang memperolah kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) disampaikan oleh Gubernur atau Ketua/Wakil Ketua DPRD dalam rapat
paripurna guna dibahas bersama antara DPRD dan Gubernur sesuai
peraturan perundang-undangan.
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BAB VIII
PENYEBARLUASAN
Pasal 26

Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
Pasal 27

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan
melalui:

a. Media cetak dan/atau media elektronik;

b. Pengumuman di kantor-kantor baik dilingkungan Pemerintah Daerah
maupun instansi lainnya; dan/atau
c. Cara lain yang mudah di akses masyarakat.
BAB IX

PERANSERTA MASYARAKAT
Pasal 28

(1) Peranserta masyarakat dalam penyusunan Propemperda dapat berupa
pemberian masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam proses
penyusunan Propemperda.

(2) Pemberian masukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dalam:
a. rapat kerja;
b. kunjungan kerja;
c.

audiensi; dan/atau

d. forum lain sesuai dengan kebutuhan.

BABX

PEMBIAYAAN
Pasal 29

Pembiayaan penyusunan Propemperda dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) dengan memperhitungkan rancangan perda diluar
Propemperda.
BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

Dalam hal rancangan perda dalam Propemperda belum dapat diselesaikan

pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan,
penentuan skala prioritas atas rancangan perda tersebut dibahas kembali oleh

Bapemperda dan Biro Hukum dengan mengikutsertakan perangkat daerah
terkait.
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BAB XII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya
Kepulauan Bangka Belitung.

dalam

Lembaran

Daerah

Provinsi

Ditetapkan di Pangkalpinang

pada tanggal 2& Juli 2017
GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Diundangkan di Pangkalpinang

pada tanggal 2& Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

YANME

LEMBARAN DAERAH

ANDI

PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN

2017 NOMOR % ^Efl-l Ef
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG:

(4/105/2017).

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR Q> TAHUN 2017
TENTANG

TATACARA PENYUSUNAN

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I.

UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah dimaksudkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah
juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat
(6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 daerah
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Penetapan peraturan daerah,
dilaksanakan dalam suatu rangkaian pembentukan peraturan perundangundangan yang mana pedoman pengaturannya telah ditetapkan di dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Presiden ini

mengatur pula mengenai tatacara pembentukan produk hukum di daerah.
Pasca perubahan arah pengaturan otonomi daerah melalui
pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, pedoman pengaturan mengenai pembentukan produk
hukum di daerah dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, diamanatkan pembentukan

peraturan

daerah

yang

secara khusus

mengatur

mengenai

tatacara

penyusunan program pembentukan peraturan daerah.
Penyusunan program pembentukan peraturan daerah merupakan salah
satu wujud perencanaan di daerah yang harus dilakukan secara terencana,

terpadu, sistematis, dan berkelanjutan agar tercapai pembangunan hukum
yang komprehensif sesuai dengan visi dan misi daerah. Pada kontek Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, penyusunan program pembentukan peraturan
daerah (propemperda) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan
untuk tercapainya pembangunan hukum di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung yang komprehensif dan mendukung program pembangunan daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan
secara terencana mengandung makna bahwa program pembentukan daerah di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus menjadi kegiatan yang dilakukan
dalam pola perencanaan yang matang dengan memperhatikan muatan yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan, rencana pembangunan daerah,

pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan, dan/atau berdasarkan aspirasi
masyarakat. Penyusunan program pembentukan peraturan daerah dilakukan
secara terpadu dengan memperhatikan tingkat kebutuhan hukum masyarakat

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mengedepankan pola hubungan

kemitraan antara Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk menjamin demokratisasi dalam pembentukan peraturan daerah
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak pada tahap perencanaan perlu
diatur mekanisme peranserta masyarakat. Selain itu, perlu pula diterapkan
pola hubungan kemitraan yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan
DPRD dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah.

II.

PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Huruf a

.

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum adalah bahwa
dalam penyelenggarakan pembentukan program pembentukan
peraturan daerah harus mengutamakan landasan peraturan
perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas profesionahtas adalah bahwa
penyusunan program pembentukan peraturan daerah harus
mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas proporsionahtas adalah bahwa

penyusunan program pembentukan peraturan daerah harus
mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
Penyelenggara Negara.

Huruf d

, ,

Yang dimaksud dengan "asas prioritas" adalah bahwa penyusunan

program pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan

skala prioritas penyusunannya baik berdasarkan perintah
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana
pembangunan daerah, pelaksanaan otonomi dan tugas
pembantuan, dan/atau aspirasi masyarakat.

Huruf e

,

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan adalah bahwa
penyusunan program pembentukan peraturan daerah harus

memperhatikan keberlanjutan program pembangunan yang
disesuaikan dengan visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

Huruf f

„

Yang dimaksud dengan "asas tertib penyelenggaraan negara
adalah bahwa penyusunan program pembentukan peraturan

daerah harus berdasarkan pada landasan keteraturan, keserasian,
dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara

khususnya dalam penyusunan program pembentukan peraturan
daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap
anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam
pembentukan peraturan daerah, khususnya pada saat
penyusunan program pembentukan peraturan daerah, baik secara
langsung maupun tidak langsung.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Ayat(l)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Salah satu tugas Bapemperda adalah menyusun rancangan

program pembentukan peraturan daerah dan sebagai koordinator
untuk penyusunan program pembentukan peraturan daerah
antara DPRD dan pemerintah daerah.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Tenaga ahli yang dimaksud adalah orang yang mempunyai sertifikasi
keilmuan dan pengalaman dibidang tertentu sekurang-kurangnya 3 (tiga)
tahun.
Pasal 13

Ayat(l)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
huruf b

Unsur

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dilibatkan dalam tim pengkajian sebagai unsur perumusan

penelitian dan pengembangan
permasalahan yang ada di daerah.

dalam

menyelesaikan

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengkajian" adalah proses untuk
mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan

perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal
sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau
kewenangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dimasukan kedalam rencana kerja"
adalah segala biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan analisa
kebutuhan perda dapat dianggarkan dalam kegiatan kerja komisi
dan Bapemperda.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengakomodir adanya usulan

propemperda yang diprakarsai oleh gabungan beberapa anggota
DPRD atau lintas komisi.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
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Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Yang dimaksud dengan "Penyebarluasan" adalah kegiatan dalam rangka
upaya penyampaian informasi kepada publik terhadap program
perencanaan pembentukan peraturan daerah agar masyarakat dapat
memberikan masukan atau tanggapan terhadap propemperda yang akan
dilaksanakan.

Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 4t

LAMPIRAN I

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

NOMOR £, TAHUN 2017
TENTANG

TATACARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

FORMAT KETERANGAN AKADEMIK
KETERANGAN AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ....

PEMRAKARSA:

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah

2. Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah

3. Latar Belakang Pengaturan

4. Tujuan Pengaturan

-2

5. Identifikasi Kebutuhan Pengaturan

a) Analisis produk perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku di
daerah baik secara vertikal maupun horizontal;

b) Analisis kondisi riil masyarakat.

c) Kondisi obyektif kemampuan pemerintah dan masyarakat pada saat Perda
dilaksanakan.

d) Pihak-pihak yang berkepentingan.

PANGKALPINANG, TANGGAUBULAN/TAHUN
PEMRAKARSA,

GUBERNUR.

KEPULAUAN BANGKAiBELITUNG,

LAMPIRAN II

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

NOMOR b TAHUN 2017
TENTANG

TATACARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

INDIKATOR PRIORITAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO

VARIABEL

1.

Penyelenggaraan
Otonomi Daerah

dan

INDIKATOR

1. Penyelenggaraan
otonomi daerah

PARAMETER

NILAI

1. Penyelenggaraan

4

otonomi

daerah

yang merupakan

Tugas

urusan

Pembantuan

konkuren wajib.
2. Penyelenggaraan

2

otonomi daerah

yang merupakan
urusan

konkuren

pilihan.

2. Penyelenggaraan
tugas pembantuan

1. Pelaksanaan

3

tugas

pembantuan
atas urusan

pemerintah
absolut.

2. Pelaksanaan

2

tugas

pembantuan
atas urusan

pemerintah
konkuren.
2.

Penjabaran lebih
lanjut ketentuan
peraturan

perundangundangan yang
lebih tinggi

1. Penjabaran dari
undang-undang

1. Penjabaran atas

4

Perintah

undang-undang
yang

mengandung
batasan waktu

2. Penjabaran atas

2

Perintah

undang-undang
yang tidak
mengandung
batasan waktu.

3. Penjabaran
undang-undang
yang tidak
mengandung
unsur perintah.

1

2. Penjabaran

1. Penjabaran atas

peraturan

Perintah

perundangundangan lainnya

Peraturan

3

perundangundangan
lainnya yang
mengandung
batasan waktu

2. Penjabaran atas
perintah

2

Peraturan

perundangundangan
lainnyayang
tidak

mengandung
batasan waktu.

3. Penjabaran

1

Peraturan

perundangundangan
lainnya yang
tidak

mengandung
unsur perintah.
3.

Rencana

Pembangunan
Daerah

1. Rencana

Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah (RPJPD).

1. Rencana

2

pembangunan
yang berkaitan
dengan
pengembangan
Potensi Ekonomi
Lokal.
2. Rencana

2

pembangunan
yang berkaitan
dengan
pengembangan
Kualitas Sumber

Daya Manusia.
3. Rencana

2

pembangunan
yang berkaitan
dengan
reformasi

birokrasi

menuju
ketatapemerinta
han yang baik.
4. Rencana

pembangunan
yang berkaitan
dengan

pengelolaan
lingkungan
hidup yang
sehat, asri, dan
berkelanjutan.

2
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2. Rencana

Pembangunan

Jangka Menengah
Daerah (RPJMD).

1. Rencana

pembangunan
yang berkaitan
dengan
pengembangan
Potensi Ekonomi
Lokal.
2. Rencana

pembangunan
yang berkaitan
dengan

pengembangan
Kualitas Sumber

Daya Manusia
3. Rencana

pembangunan
yang berkaitan
dengan
reformasi
birokrasi

menuju
ketatapemerinta
han yang baik.
4. Rencana

pembangunan
yang berkaitan
dengan

pengelolaan
lingkungan
hidup yang
sehat, asri, dan
berkelanjutan.

3. Rencana Kerja
Pemerintah

Daerah (RKPD)

1. Rencana

pembangunan
yang berkaitan
dengan
pengembangan
Potensi Ekonomi
Lokal.
2. Rencana

pembangunan
yang berkaitan
dengan
pengembangan
Kualitas Sumber

Daya Manusia.
3. Rencana

pembangunan

yang berkaitan
dengan reformasi
birokrasi menuju
ketatapemerinta

han yang baik.

4. Rencana

pembangunan
yang berkaitan
dengan
pengelolaan
lingkungan

"^n

hidup yang
sehat, asri, dan
berkelanjutan.

Aspirasi
Masyarakat

Penyelenggaraan

pembangunan dan
pengembangan
sumber daya.

1. Berimplikasi
pada
peningkatan
pendapatan
daerah.

Berimplikasi
pada
penyerapan

jumlah tenaga
kerja yang luas.

3. Berimplikasi
pada penguatan
usaha mikro,

kecil, menengah,
dan koperasi.
Berimplikasi
pada percepatan
pembangunan
Daerah.

Berimplikasi
pada
pengembangan
sumber daya
manusia.

6. Implikasi lain
sepanjang
berkenaan

dengan urusan
Pemerintah
Provinsi.

SISTEM PENENTUAN NILAI RANCANGAN PERDA DALAM RENCANA
PROPEMPERDA:

• Penentuan urutan prioritas didasarkan pada perolehan nilai total dari
keseluruhan parameter.

GUBERNUR/
KEPULAUAN BANGKA-BELITUNG,

erxaldj-roSman

LAMPIRAN III

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

NOMOR y TAHUN 2017
TENTANG

TATACARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

TEKNIS PENENTUAN SKALA PRIORITAS RANCANGAN PROPEMPERDA

JUDUL RAPERDA:

NO

1.

VARIABEL

Penyelenggaraan
Otonomi Daerah

INDIKATOR

1. Penyelenggaraan
otonomi daerah

PARAMETER

1. Penyelenggaraan
otonomi

yang

dan Tugas

merupakan

urusan

Pembantuan

daerah
konkuren

wajib.
2. Penyelenggaraan
otonomi daerah

yang merupakan
urusan konkuren

2. Penyelenggaraan
tugas

pembantuan

pilihan.
1. Pelaksanaan tugas
pembantuan atas
urusan

pemerintah
absolut.

2. Pelaksanaan

tugas

pembantuan atas
urusan

pemerintah
konkuren.
2.

Penjabaran lebih
lanjut ketentuan

1. Penjabaran dari
undang-undang

peraturan

perundangundangan yang

1. Penjabaran atas
Perintah undangundang yang
mengandung
batasan waktu

2. Penjabaran atas
Perintah undang-

lebih tinggi

undang yang tidak
mengandung
batasan waktu.

3. Penjabaran
undang-undang
yang tidak
mengandung
unsur perintah.

2. Penjabaran

1. Penjabaran atas

peraturan

Perintah

perundang-

Peraturan

undangan lainnya

perundang-

NILAI

2-

undangan lainnya
yang mengandung
batasan waktu

2. Penjabaran atas
perintah
Peraturan

perundangundangan lainnya
yang tidak
mengandung
batasan waktu.

Penjabaran
Peraturan

perundangundangan lainnya
yang tidak
mengandung
unsur perintah.
3.

Rencana

Pembangunan
Daerah

1. Rencana

Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah (RPJPD).

1. Rencana

pembangunan
yang berkaitan
dengan
pengembangan
Potensi Ekonomi
Lokal.
2. Rencana

pembangunan
yang berkaitan
dengan
pengembangan
Kualitas Sumber

Daya Manusia.
3. Rencana

pembangunan
yang berkaitan

dengan reformasi
birokrasi menuju

ketatapemerintah
an yang baik.
Rencana

pembangunan
yang berkaitan
dengan
pengelolaan

lingkungan hidup
yang sehat, asri,
dan

berkelanjutan.
Rencana

Rencana

Pembangunan

Jangka Menengah

pembangunan
yang berkaitan

Daerah (RPJMD).

dengan

pengembangan
Potensi Ekonomi
Lokal.
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Rencana

pembangunan
yang berkaitan
dengan
pengembangan
Kualitas Sumber

Daya Manusia
Rencana

pembangunan
yang berkaitan
dengan reformasi
birokrasi menuju
ketatapemerintah
an yang baik.
4. Rencana

pembangunan
yang berkaitan
dengan
pengelolaan
lingkungan hidup
yang sehat, asri,
dan

berkelanjutan.

Rencana Kerja
Pemerintah

Daerah (RKPD)

1. Rencana

pembangunan
yang berkaitan
dengan
pengembangan
Potensi Ekonomi
Lokal.
2. Rencana

pembangunan
yang berkaitan
dengan
pengembangan
Kualitas Sumber

Daya Manusia.
3. Rencana

pembangunan
yang berkaitan
dengan reformasi
birokrasi menuju
ketatapemerintaha
n yang baik.
Rencana

pembangunan
yang berkaitan
dengan
pengelolaan
lingkungan hidup

yang sehat, asri,
dan

berkelanjutan.

4.

Aspirasi
Masyarakat

Penyelenggaraan
pembangunan dan

1. Berimplikasi pada
peningkatan
pendapatan

pengembangan
sumber daya.

daerah.

2. Berimplikasi pada
penyerapan

jumlah tenaga
kerja yang luas.
3. Berimplikasi pada
penguatan usaha
mikro, kecil,

menengah, dan
koperasi.
4. Berimplikasi pada
percepatan

pembangunan
Daerah.

5. Berimplikasi pada
pengembangan
sumber daya
manusia.

6. Implikasi lain
sepanjang
berkenaan dengan
urusan

Pemerintah
Provinsi.
JUMLAH

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA

LITUNG,

