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Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,  

Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 

 
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung 

di tempat 

 
Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 

HK/180/1528/IX/2021 tanggal 14 September 2021 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda, 

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 

tentang: 

1. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekusor Narkotika; 

2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

3. Cagar Budaya; 

4. Retribusi Laboratorium Lingkungan; 

5. Retribusi Instalasi Pengelolaan Tinja; 

6. Sistem Kesehatan Kabupaten Temanggung;dan 

7. Pelayanan Ketenagakerjaan.  

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan 

Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara 

sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 

 
Kepala Kantor Wilayah, 
 
 
 
A. Yuspahruddin 
NIP 196305281985031002 
 
 

Tembusan Yth: 
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
2. Sekretaris Jenderal; 
3. Inspektur Jenderal; dan 
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 
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LAMPIRAN 
Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah 
NOMOR : W.13-PP.04.02- 249 
TANGGAL : 25 Oktober  2021 

 

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  

 

A. Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika. 

1. Konsiderans  

Rancangan peraturan daerah ini merupakan kewenangan atribusi bagi pemerintah 

daerah, sehingga konsideran menimbang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan 

yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya 

ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Unsur filosofis 

dalam rancangan peraturan daerah ini disarankan untuk dirumuskan kembali. 

2. Dasar hukum 

Dasar hukum mengingat dalam rancangan peraturan daerah ini disarankan untuk 

disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu dasar hukum 

pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18    ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan 

Daerah dan UndangUndang tentang Pemerintahan Daerah. 

3. Teknik penulisan 

a. Penulisan kata memutuskan 

Disarankan untuk disesuaikan dengan angka 54 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

menyatakan kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa 

spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta 

diletakkan di tengah marjin. 

b. Penulisan BAB asas, maksud dan tujuan 

Disarankan untuk disesuaikan dengan angka 98 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

yaitu hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa 

pasal berikutnya  antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan 

tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

c. Penulisan ruang lingkup 

Apabila ruang lingkup dalam rancangan peraturan daerah ini seperti daftar isi, 

maka disarankan untuk disesuaikan dengan urutan BAB dalam batang tubuh 

rancangan peraturan daerah. 

4. Perumusan norma 

a. Pasal 5 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 



 

 

b. Pasal 6 ayat (2)  

Disarankan untuk disesuaikan dengan 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika, berbunyi “Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), 

dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik”. 

c. Pasal 9 ayat (2) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

d. Pasal 14 ayat (1) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

yaitu dengan menambahkan pembentukan desa bersih narkotika dan prekursor 

narkotika. 

e. Pasal 14 ayat (6) 

Terdapat kata wajib, disarankan untuk disesuaikan dengan angka 268 Lampiran 

II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan  untuk menyatakan adanya suatu kewajiban  yang telah 

ditetapkan, gunakan  kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang 

bersangkutan  dijatuhi sanksi. 

f. Pasal 15 ayat (2) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

bahwa format rencana aksi daerah berpedoman pada format yang ditentukan 

dalam peraturan perunfang-undangan. 

g. Pasal 16 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

bahwa Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan 

penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional, 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik pegawai negeri sipil 

tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian 

yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan prekursor 

narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 



h. Pasal 21 

Dalam pasal 21 ayat (2) huruf b, disarankan untuk disesuaikan dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tetap menambahkan frasa 

dengan syarat tertentu. 

i. Pasal 21 ayat (5) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

dengan tetap menambahkan frasa dengan persyaratan tertentu. 

j. Pasal 22 ayat (2) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

berbunyi “Pemerintah Daerah wajib mempersiapkan sumber daya manusia 

berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam penanganan 

penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan”. 

k. Pasal 23 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2018 tentang Kerja Sama Daerah. 

l. Pasal 24 

Dalam pasal 24 ayat (3) huruf e disarankan untuk disesuaikan dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu dengan menambahkan frasa 

agar benar-benar pulih. 

m. Pasal 35 

Disarankan untuk disesuaikan dengan angka 65,66 dan 66 Lampiran II Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, 

- Angka 64 Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi 

keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu 

bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau 

sanksi keperdataan. 

- Angka 65 Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau 

keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi 

keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. 

Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus 

memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu 

bab. 

- Angka 66 Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, 

pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, 

atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, 



ganti kerugian. 

5. Penjelasan umum 

Disarankan untuk dicermati lagi, dan perumusan penjelasan umum disesuaikan 

dengan angka 183 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Penjelasan umum memuat uraian 

secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran,  maksud, dan tujuan 

penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat 

dalam butir konsiderans,  serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung 

dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan. 

 

 

B. Raperda tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

- Dalam  Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:   

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi, salah satunya ialah 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

Yang mana urusan tersebut dirinci lebih lanjut dalam lampiran huruf N Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana, meliputi: 

a. Pengendalian Penduduk 

- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas 

penduduk. 

- Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah 

kabupaten/kota. 

b. Keluarga Berencana 

- Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 

pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.  

- Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).  

- Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta 

pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.  

- Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan 

tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan 

pembinaan kesertaan ber-KB. 

c. Keluarga Sejahtera 

- Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga.  

- Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat 

Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 



- Berdasarkan hal tersebut, dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini 

merupakan kewenangan atribusi yang dibentuk berdasarkan kewenangan 

Pemerintah Daerah dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

2. Judul 

- Judul dalam rancangan peraturan daerah ini, sudah sesuai. Akan tetapi, dibutuhkan 

konsistensi penyebutannya dalam batang tubuh.   

3. Konsiderans  

- Dalam ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada 

konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi 

pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara 

berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.  

- Unsur yuridis dalam Konsiderans Rancangan Peraturan Daerah ini disarankan untuk 

disempurnakan. Hal ini dikarenakan unsur yuridis yang digunakan mendasarkan 

pada Pasal 14 Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, dimana aturan tersebut memang 

mendelegasikan untuk membuat Perda. Namun, bukan rancangan perda tentang 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana seperti yang menjadi judul raperda 

ini, melainkan perda perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga. Hal ini 

tercantum: 

Pasal 14 

(1) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab: 

a. menetapkan pelaksanaan perkembangan  kependudukan dan 

pembangunan keluarga di kabupaten/kota; dan  

b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi  pelaksanaan perkembangan 

kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan 

kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan  masyarakat setempat. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Daerah. 

- Kata yang digunakan pada butir pertimbangan terakhir (huruf d) untuk Peraturan 

Daerah adalah “menetapkan”, hal tersebut disesuaikan dengan  dasar kewenangan 

pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:  

Pasal 18 

(6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. 

- Judul yang tercantum pada konsiderans menimbang huruf d disesuaikan dengan 

judul awal agar konsisten. 

4. Dasar Hukum  

- Dalam ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dasar hukum pembentukan 

Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara 



Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah 

dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.  

- Berdasarkan hal tersebut sebaiknya angka 3 dan angka 6 sampai dengan angka 10, 

disarankan dihapus. 

5. Perumusan norma: 

1) Ketentuan Umum Pasal 1: 

- Dalam ketentuan angka 97 dan 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

menyatakan: Ketentuan umum dapat memuat lebih dari 1 (satu) pasal yang 

berisi: 

a. Batasan pengertian atau definisi; 

b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau 

definisi; dan/atau 

c. Hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 

berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan 

tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

- Dalam ketentuan angka 102 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: 

Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah 

yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.  

- Dalam ketentuan angka 103 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: 

Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan 

kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan 

definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan 

Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. 

- Dalam ketentuan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: Penulisan 

huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan 

pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan 

dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran. 

- Berdasarkan hal tersebut, agar dilakukan pencermatan kembali mengenai 

definisi dan batasan pengertian dalam ketentuan umum rancangan peraturan 

daerah ini, jika tidak tercantum dalam batang tubuh, sebaiknya definisi nya 

dihapus dan tidak perlu dimasukan dalam ketentuan umum. Namun, apabila 

telah tercantum dalam ketentuan umum  diperlukan konsistensi penulisannya 

dalam batang tubuh.Yakni menggunakan huruf kapital. 

2) Ketentuan Bab II Pasal 2 dan Pasal 3:  

- Dalam ketentuan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau 

beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, 

maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.  

- Dalam ketentuan angka 183 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai 

latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan 



Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir 

konsiderans,  serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam 

batang tubuh Peraturan Perundang-undangan. 

- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya Pasal 2 dan Pasal 3 tidak dibuat 

bab tersendiri, tetapi masuk dalam bab ketentuan umum atau penjelasan umum. 

3) Ketentuan Pasal 4:  

- Dalam ketentuan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: Jika 

merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan 

sebagai berikut: f. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil. 

- Berdasarkan hal tersebut, rumusan dalam Pasal ini  diperbaiki dengan diawali 

huruf kecil, kecuali telah tercantum dalam Ketentuan Umum. 

- Dalam ketentuan angka 88 sampai dengan 90 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 2011 menyatakan: Jika unsur atau rincian dalam tabulasi 

dimaksudkan sebagai rincian kumulatif (dan), alternatif (atau), dan 

kumulatif/alternatif (dan/atau) 

- Berdasarkan ketentuan tersebut sebaiknya perumusan tabulasi pada materi 

muatan pasal ini ditambahkan konjungsi (dan, atau, dan/atau) yang di letakkan 

di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. 

4) Ketentuan Pasal 6:  

- Dalam ketentuan angka 268  Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 

menyatakan bahwa: Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah 

ditetapkan,gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang 

bersangkutan dijatuhi sanksi. 

- Rumusan pasal ini menyebutkan tentang kewajiban penduduk. Lalu apakah 

nantinya kewajiban yang tercantum disini akan memiliki konsekuensi adanya 

sanksi?. Sehingga, disarankan agar dicermati kembali penggunaan kata wajib 

tersebut. Dan penempatan sanksinya agar dijadikan satu dalam pasal yang 

mengatur. 

5) Ketentuan Paragraf 2 mengenai GDPK :  

- Pengaturan materi mengenai GDPK dalam rancangan peraturan daerah ini, 

menurut kami terlalu detail dan teknis. Disarankan agar disederhanakan lagi 

pengaturannya, dikarenakan terdapat pendelegasian lebih lanjut ke peraturan 

Bupati. 

6) Ketentuan Pasal 20: 

- Rumusan pasal ini berisi mengenai tujuan pengendalian penduduk. Dimana 

tujuan tersebut sudah dituangkan dalam Pasal 3 ayat (1) rancangan peraturan 

daerah ini. Disarankan agar Pasal ini dihapus. Dikarenakan menimbulkan 

adanya rumusan yang rangkap.  

7) Ketentuan Pasal 26 ayat (3): 

- Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), bentuk terikat ditulis 

serangkai dengan kata yang mengikutinya. Saran perubahan: nonpermanen. 

8) Ketentuan Pasal 26 ayat (4): 

- Rumusan ini berisi mengenai mobilitas penduduk internasional. Tercantum kata 

Pemerintah dalam rumusan ini, Pemerintah  manakah yang dimaksud? Dan 



apakah terdapat kewenangan dari kabupaten Temanggung itu sendiri dalam 

mobilitas penduduk internasional?. Sehingga rumusan ini perlu pencermatan 

kembali mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung. 

Disarankan agar rumusan ayat ini dihapus, apabila tidak ditemukan adanya 

kewenangan pemerintah daerah. 

9) Ketentuan Pasal 30 ayat (3): 

- Sebaiknya perumusan tabulasi pada materi muatan pasal ini ditambahkan 

konjungsi (dan, atau, dan/atau) yang di letakkan di belakang rincian kedua dari 

rincian terakhir.  

10) Ketentuan Pasal 33 : 

- Disarankan agar rincian mengenai kegiatan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat 

(1) masuk dalam penjelasan pasal demi pasal. 

- Dalam ketentuan angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian 

tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan 

rumusan digunakan teknik pengacuan. 

- Berdasarkan ketentuan tersebut, Pasal 33 ayat (2) sebaiknya menggunakan 

pengacuan. Agar tidak ada lagi rumusan yang mengulang.  

11) Ketentuan Pasal 50: 

- Dalam ketentuan angka 85 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 

menyatakan:Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan 

dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk 

tabulasi.  

- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya perumusan diubah menjadi bentuk 

tabulasi. Agar lebih mudah untuk dipahami. 

12) Penjelasan: 

- Dalam ketentuan angka 85 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: Rincian 

penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka 

Romawi dan ditulis dengan huruf kapital. 

- Saran perubahan: I. UMUM 

      II. PASAL DEMI PASAL 

 
 

C. Raperda tentang Cagar Budaya. 

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

a. Dalam Pasal 95 Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2010 disebutkan bahwa 

tugas Pemerintah Daerah adalah melakukan pelindungan, pengembangan, dan 

pemanfaatan cagar budaya.  

b. Dalam Pasal 360 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kawasan cagar 

budaya merupakan salah satu dari kawasan khusus dalam menyelenggarakan 

fungsi pemerintahan yang bersifat strategis, yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat bagi wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. 

c. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa 

kewenangan pemerintah kabupaten/kota berupa penetapan cagar budaya 

peringkat kabupaten/kota, pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota, 



dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota 

dalam 1 daerah provinsi. 

d. Berdasarkan hal tersebut, dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini 

merupakan kewenangan atribusi yang dibentuk berdasarkan kewenangan 

Pemerintah Daerah dalam bidang cagar budaya. 

2. Judul 

Judul dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, sudah sesuai. 

3. Konsiderans  

a. Dalam ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada 

konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang 

menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya 

ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam 

Raperda ini, disarankan untuk merumuskan unsur yuridisnya tanpa menyebutkan 

jenis peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenangnya. 

Sehingga disarankan perubahan penormaan menjadi “Bahwa pemerintah daerah 

mempunyai tugas melakukan pelindungan pengembangan dan pemanfaatan 

cagar budaya maka perlu ditindaklanjuti dengan membentuk peraturan daerah 

tentang cagar budaya”. 

b. Kata yang digunakan pada butir pertimbangan terakhir (huruf d) untuk Peraturan 

Daerah adalah “menetapkan”, hal tersebut disesuaikan dengan  dasar kewenangan 

pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:  

Pasal 18 

(6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. 

4. Dasar Hukum  

Sesuai angka 39 Lampiran II UU 12 2011  tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan bahwa dasar pembentukan Perda adalah Pasal 18 (6) 

UUD 1945, UU Pemerintahan Daerah, dan UU Pembentukan Daerah. 

Disarankan untuk menghapus peraturan yang tidak sesuai ketentuan dalam 

Lampiran II UU 12 2011 tersebut dalam dasar hukum Raperda ini . 

5. Perumusan Norma 

a. Ketentuan Umum Pasal 1: 

- Sesuai dengan angka 102 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang 

dimuat dalam ketentuan umum hanya kata atau istilah yang digunakan 

berulang-ulang di dalam pasal selanjutnya. Sehingga disarankan untuk 

menghapus kata atau istilah yang tidak disebutkan berulang dalam batang 

tubuh, antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dikuasai oleh Negara, 

Insentif, dan Cagar Budaya Nasional. 

b. Pada Bab II Ruang Lingkup Pasal 2: 

- Sesuai lampiran UU 23 2014 yang menjadi kewenangan Pemda Kab/Kota 



terkait budaya antara lain tentang penetapan, pengelolaan cagar budaya, 

dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah dalam 1 provinsi. 

Disarankan untuk penormaan dalam Perda ini sesuai dengan kewenangan 

yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai UU 23 2014 

tersebut.  

- Sesuai dengan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan jika 

merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan 

ketentuan setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil. Kecuali 

sudah masuk dalam ketentuan umum. 

c. Ketentuan Pasal 23: 

Dalam Pasal ini terdapat penggunaan kata wajib. Sesuai dengan angka 268 

UU No.12 Tahun 2011 Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang 

telah ditetapkan,gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, 

yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Sehingga disarankan untuk mengatur 

mengenai sanksi dalam Raperda ini. 

d. Ketentuan Pasal 25 (2) huruf e : 

- Pada Pasal ini terdapat penormaan bahwa penyesuaian pada masa 

mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan 

keselamatan cagar budaya. Pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2010 berbunyi bahwa Pemugaran harus memungkinkan 

dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan 

tetapbmempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar 

Budaya. Disarankan penormaan pada pasal di Raperda ini untuk 

menyesuaikan dengan bunyi dari Undang-Undang tersebut. 

e. Ketentuan Pasal 31: 

- Rumusan pada pasal ini ada di dalam Pasal 110 UU 11/2010 yaitu Setiap 

orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengubah 

fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya 

sebagaimana dimaksud daiam Pasai 81 ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah). Sehingga disarankan merubah penormaan pada pasal ini 

menjadi : 

Pasal 31 

1)  Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya 

atau Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh 

maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati. 

2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

f. Ketentuan Pasal 43: 

- Rumusan pasal ini mengadopsi rumusan dari Pasal 95 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengenai tugas dan 

wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara umum. 

Disarankan untuk menyesuaikan kembali wewenang Pemerintah Daerah 



dalam pasal ini sesuai dengan Undang-Undang tersebut,agar menjadi jelas 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terkait cagar budaya. 

g. Ketentuan Pasal 48 : 

- Dalam pasal ini diatur tentang kepemilikan oleh asing, disarankan untuk 

mengecek kembali ketentuan mengenai pemilikan oleh asing dalam ayat ini 

sesuai dengan ketentuan dalam undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 

tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 

h. Ketentuan Pasal 70 : 

- Dalam pasal ini tentang Kerjasama Daerah, disarankan untuk disesuaikan 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2020 tentang Tata 

cara Kerja Sama Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan pihak ketiga. 

i. Ketentuan Pasal 75 : 

- Sesuai Angka 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi 

keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu 

bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau 

sanksi keperdataan. 

- Angka 65 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan: 

Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat 

lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan 

dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan 

demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi 

pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab. 

- Berdasarkan ketentuan tersebut, Bab mengenai Sanksi Administratif 

seharusnya dihapus dan penempatan sanksi seharusnya melekat dalam 

Pasal, atau apabila terdapat beberapa Pasal yang memuat norma “wajib” 

atau “dilarang” dapat ditempatkan dalam Bagian dari Bab tersebut. 

 
 

D. Raperda tentang Retribusi Laboratorium Lingkungan. 

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

a. Berdasarkan pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pemakaian 

laboratorium lingkungan merupakan pemakaian kekayaan daerah yang menjadi 

objek retribusi pemakaian kekayaan daerah. 

b. Berdasarkan Pasal 149 ayat (3) dan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa perlu diatur 

ketentuan tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa laboratorium 

lingkungan dalam sebuah Peraturan Daerah. 

2. Judul 

Judul dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, sudah sesuai. 

3. Konsiderans 

Dalam ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada konsiderans 

Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 



memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan 

pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, 

sosiologis, dan yuridis. Raperda ini merupakan Raperda yang bersifat atribusi karena 

tidak ada perintah langsung dari peraturan yang ada di atasnya, sehingga disarankan 

untuk menyusun kembali unsur filosofis, sosiologis dan yuridis secara berurutan. 

4. Dasar hukum 

Sesuai angka 39 dan 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa 

dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah yaitu Pasal 18 (6) UUD NRI 1945, 

Undang-Undang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. 

Sehingga disarankan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai ketentuan 

tersebut untuk dihapus. 

5. Perumusan Norma 

a. Ketentuan Umum Pasal 1 : 

Sesuai dengan angka 102 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang 

dimuat dalam ketentuan umum hanya kata atau istilah yang digunakan berulang-

ulang di dalam pasal selanjutnya. Sehingga disarankan untuk menghapus kata 

atau istilah yang tidak disebutkan berulang dalam batang tubuh berupa definisi 

sumber air dan baku mutu air limbah, dan masa retribusi.  

b. Bab II Maksud dan Tujuan : 

Sesuai dengan angka 98 Lampiran Undang-Undang 12 Tahun 2011, penormaan 

mengenai maksud dan tujuan disarankan untuk dimasukkan dalam Bab I 

Ketentuan Umum. 

c. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) 

Sesuai Pasal 151  (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditentukan bahwa 

retribusi berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif 

retribusi. Sehingga disarankan penormaan pada ayat ini menyesuaikan 

ketentuan tersebut. 

d. Ketentuan Pasal 18 ayat (5) 

Terdapat frasa “surat lain yang sejenis”,  Disarankan untuk dijelaskan dalam 

penjelasan pasal per pasal mengenai surat lain yang sejenis agar menjadi jelas. 

e. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) 

Terdapat frasa “dokumen lain yang dipersamakan”, Disarankan untuk dijelaskan 

dalam penjelasan pasal per pasal mengenai surat lain yang sejenis agar menjadi 

jelas. 

f. Bagian kedelapan : 

Terdapat frasa Pembebasan Retribusi pada judul bagian. Pembebasan sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, berkaitan tarif sehingga 

disebut dengan pembebasan tarif. Sedangkan ang berkaitan dengan sanksi 

menggunakan kata penghapusan.  Disarankan untuk menyesuaikan kata 

tersebut dengan penghapusan, karena pada bagian ini hanya membahas 

mengenai sanksi. 

g. Ketentuan Pasal 22 huruf a : 

Terdapat frasa “ketetapan retribusi yang tidak benar”, disarankan untuk 

memberikan penjelasan frasa ini dalam penjelasan pasal per pasal. 



h. Penjelasan Umum. 

Disarankan untuk menyesuaikan judul pada penjelasan ini dengan judul pada 

bagian paling atas Raperda ini. 

 

 

E. Raperda tentang Retribusi Instalasi Pengelolaan Tinja. 

1. Konsiderans 

Rancangan peraturan daerah ini merupakan kewenangan atribusi bagi pemerintah 

daerah, sehingga konsideran menimbang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan 

yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya 

ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. 

Disarankan untuk konsideran menimbang perlu disusun kembali unsur filosofis, 

sosiologis, dan yuridisnya secara berurutan. 

2. Dasar hukum 

Dasar hukum mengingat dalam rancangan peraturan daerah ini disarankan untuk 

disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu dasar hukum 

pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18    ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan 

Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. 

3. Teknik penulisan 

a. Penulisan menetapkan 

Menetapkan: ditulis tanpa spasi. 

b. Penulisan batasan pengertian atau definisi 

Disarankan untuk disesuaikan dengan angka 101 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau 

akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan 

angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. 

c. Penulisan BAB ruang lingkup dan tujuan 

Disarankan untuk disesuaikan dengan angka 98 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

yaitu hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 

berikutnya  antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan 

tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab 

4. Ketentuan umum 

a. Definisi pemeriksaan disarankan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

b. Definisi penyidikan tindak pidana di di bidang retribusi disarankan untuk 

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

5. Perumusan norma 

a. Pasal 5 

Pasal 5 ayat (1) disarankan menghindari kata adalah dalam batang tubuh 

disarankan menggukan kata merupakan. 



b. Pasal 7 

Disarankan mengganti kata adalah dengan kata meliputi. 

c. Pasal 10 

Disarankan untuk memperjelas pasal pengacuannya. 

d. Pasal 11 

Pasal 11 ayat (2) disarankan menggunakan tabulasi. 

e. Pasal 14 

Pasal 14 ayat (2) disarankan untuk dicermati kembali pengacuan ayatnya. 

f. Pasal 16 ayat (3) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan dengan pasal 160 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berbunyi 

“Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau 

kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 

persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar 

dan ditagih dengan menggunakan STRD”. 

g. Pasal 17 

Pasal 17 ayat (1) tidak ada dasar hukum penormaan pasal ini, apabila tidak 

membawa pengaruh besar terhadap rancangan peraturan daerah ini, disarankan 

untuk dihapus. 

h. Pasal 21 

Disarankan untuk dicermati kembali dan disesuaikan dengan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

 

F. Raperda tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Temanggung. 

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

- Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 

Kesehatan Nasional menyatakan bahwa: 

Pasal 2 

(1) Pengelolaan kesehatan diselenggarakan melalui pengelolaan administrasi 

kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya 

kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan 

masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta 

pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung 

guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

(2) Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara berjenjang di pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi 

daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. 

- Dalam  Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:   

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi, salah satunya ialah kesehatan. 

Yang mana urusan tersebut dirinci lebih lanjut dalam lampiran huruf B Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, meliputi: 



1) Upaya Kesehatan 

- Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah 

kabupaten/kota. 

- Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah 

kabupaten/kota.  

- Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan 

tingkat Daerah kabupaten/kota. 

2) Sumber Daya Manusia Kesehatan 

- Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. 

- Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP 

Daerah kabupaten/kota. 

3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman 

- Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.  

- Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). 

- Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT 

kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.  

- Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.  

- Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga. 

4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 

- Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, 

kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha 

tingkat kabupaten/kota. 

- Berdasarkan hal tersebut, dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini 

merupakan kewenangan atribusi yang dibentuk berdasarkan kewenangan 

Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan. 

2. Konsiderans  

- Dalam ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada 

konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi 

pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara 

berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.  

- Berdasarkan ketentuan tersebut, konsiderans dalam rancangan peraturan daerah ini 

belum mengandung unsur filosofis. Disarankan untuk menambahkan unsur tersebut. 

3. Diktum 

Sesuai angka Angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan Jenis dan nama yang 

tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan 

tanpa frasa Provinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital 

dan diakhiri dengan tanda baca titik 

4. Perumusan norma: 

a. Ketentuan Umum Pasal 1: 

- Dalam ketentuan angka 97 dan 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 



menyatakan: Ketentuan umum dapat memuat lebih dari 1 (satu) pasal yang 

berisi: 

a. Batasan pengertian atau definisi; 

b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau 

definisi; dan/atau 

c. Hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 

berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan 

tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

- Dalam ketentuan angka 102 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: 

Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah 

yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.  

- Dalam ketentuan angka 103 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: 

Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan 

kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan 

definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan 

Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. 

- Dalam ketentuan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: Penulisan 

huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan 

pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan 

dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran. 

- Berdasarkan hal tersebut, agar dilakukan pencermatan kembali mengenai 

definisi dan batasan pengertian dalam ketentuan umum rancangan peraturan 

daerah ini, jika tidak tercantum dalam batang tubuh, sebaiknya definisi nya 

dihapus dan tidak perlu dimasukan dalam ketentuan umum. Namun, apabila 

telah tercantum dalam ketentuan umum  diperlukan konsistensi penulisannya 

dalam batang tubuh.Yakni menggunakan huruf kapital. 

b. Ketentuan Bab II Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4:  

- Dalam ketentuan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau 

beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, 

maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.  

- Dalam ketentuan angka 183 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai 

latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir 

konsiderans,  serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam 

batang tubuh Peraturan Perundang-undangan. 

- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya Pasal 2 dan Pasal 3 tidak dibuat 

bab tersendiri, tetapi masuk dalam bab ketentuan umum atau penjelasan umum. 

c. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (7):  

- Penyebutan “ Pemerintah” selain Pemerintah Daerah, tidak perlu dituliskan. 

Karena yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah hanyalah di Daerah 



Kabupaten Temanggung. Sehingga Disarankan cukup dituliskan Pemerintah 

Daerah saja. 

d. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) : 

Sesuai Angka 85 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 

menyatakan:Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan 

dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi. 

Sehingga disarankan untuk menyesuaikan penormaan pada ayat ini sesuai dengan 

ketentuan tersebut. 

e. Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9:  

- Pengaturan materi mengenai UKM dalam rancangan peraturan daerah ini, 

menurut kami terlalu teknis. Jika dalam rancangan ini nantinya akan dibuat 

peraturan teknis, disarankan agar materi yang teknis dan mendetail tersebut 

dimasukan dalam peraturan teknis tersebut.   

f. Ketentuan Pasal 12: 

- Pengacuan dalam Pasal ini disarankan untuk disebutkan pula ayatnya, sehingga 

lebih jelas.  

g. Ketentuan Pasal 14 : 

Penormaan pasal ini mengenai pembiayaan UKP. Hal ini bersifat teknis yang dapat 

diatur dengan peraturan bupati. Sehingga disarankan untuk mengatur norma 

mengenai pembiayaan UKP ini dalam Peraturan Bupati, dan membunyikan 

penormaan pendelegasian tersebut dalam Peraturan Daerah ini. 

h. Ketentuan Pasal 15 ayat (1): 

- Penyebutan “Pemerintah” dalam rumusan ini apakah Pemerintah Pusat ?. Jika 

benar disarankan untuk mempertimbangkan kembali pencantuman rumusan ini, 

dikarenakan Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan mengatur 

Pemerintah Pusat.  

i. Ketentuan Pasal 15 ayat (2): 

- Dalam rumusan ini, apakah sumber pembiayaan hanya dibatasi dilingkup ini 

saja? Bagaimana apabila terdapat sumber pembiayaan lainnya?  

j. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (2): 

- Dalam ketentuan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: Jika 

merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan 

sebagai berikut: f. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil. 

- Berdasarkan hal tersebut, rumusan dalam Pasal ini  diperbaiki dengan diawali 

huruf kecil, kecuali telah tercantum dalam Ketentuan Umum. 

k. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) : 

- Penormaan ayat ini sama dengan penormaan dalam Pasal 14, sehingga 

disarankan untuk dihapus. 

l. Ketentuan Pasal 20 ayat (1): 

- Dalam ketentuan angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya 

digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang–undangan. Kata, frasa, 

atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa 

Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung ( )  



- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya penulisannya dicetak miring. 

m. Ketentuan Pasal 21 ayat (1): 

- Disarankan rumusan ini dibentuk tabulasi. Agar lebih mudah dibaca dan 

dipahami. 

- Dalam rumusan ini menyebutkan adanya sumber pembiayaan kesehatan yang 

merupakan bantuan dari luar negeri, Mengenai bantuan tersebut tidak 

disebutkan dalam Perpres 72 2012. Dipertanyakan darimana sumber penormaan 

ini dan disarankan untuk disesuaikan bantuan tersebut dengan kondisi 

empirisnya di Kabupaten Temanggung 

n. Ketentuan Pasal 21 ayat (1): 

- Disarankan rumusan ini dibentuk tabulasi. Agar lebih mudah dibaca dan 

dipahami. 

- Dalam rumusan ini menyebutkan adanya sumber pembiayaan kesehatan yang 

merupakan bantuan dari luar negeri? Mengenai bantuan tersebut tidak 

disebutkan dalam Perpres 72 2012. Lalu darimana sumber penormaan ini? 

Apakah di kabupaten temanggung pernah mendapatkan bantuan tersebut?. 

o. Ketentuan Pasal 36: 

- Disarankan untuk menambahkan kata pengangkatan, agar pengadaan dan 

pengangkatan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

p. Ketentuan Pasal 36: 

- Disarankan untuk menambahkan kata pengangkatan, agar pengadaan dan 

pengangkatan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

q. Ketentuan Pasal 37: 

- Penyebutan “Aparatur Sipil Negara” disarankan untuk dimasukkan dalam 

Ketentuan Umum, karena disebutkan berulang kali. 

r. Ketentuan Pasal 44: 

- Disarankan untuk dimasukkan penormaan mengenai kerjasama Dinas dengan 

instansi terkait dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan 

Tenaga Kesehatan Asing, karena hal yang berkaitan dengan tenaga kerja asing 

merupakan kewenangan imigrasi. 

s. Ketentuan pasal 54 ayat (2): 

- Terdapat bahasa asing evidence based, sesuai dengan angka 254 Lampiran II 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa penggunaan kata atau frasa 

asing dapat digunakan dengan didahului padanan bahasa indonesianya terlebih 

dahulu, kata asing tersebut ditulis miring dan diletakkan diantara tanda baca 

kurung. disarankan untuk menyesuaikan penulisan  bahasa asing tersebut 

dengan ketentuan angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tersebut. 

t. Ketentuan Pasal 56: 

- Agar dicermati kembali pasal pengacuan yang dicantumkan. 

u. Bab mengenai Ketentuan Penyidikan : 



- Mengapa dibuat bab tentang ketentuan penyidikan dalam rancangan peraturan 

daerah ini? Sedangkan dalam raperda ini tidak mengatur mengenai ketentuan 

pidana. Sebaiknya agar ketentuan tersebut dihapus. 

 

 

G. Raperda tentang Pelayanan Ketenagakerjaan.  

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

- Dalam  Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:   

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi, salah satunya ialah 

tenaga kerja. Yang mana urusan tersebut dirinci lebih lanjut dalam lampiran huruf F 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, meliputi: 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, meliputi: 

a. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

- Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. 

- Pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta. 

- Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.  

- Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil.  

- Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota. 

b. Penempatan Tenaga Kerja 

- Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota. 

- Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. 

- Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota. 

- Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah 

kabupaten/kota.  

- Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah 

kabupaten/kota. 

c. Hubungan Industrial 

- Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama 

untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah 

kabupaten/kota. 

- Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja 

dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota. 

- Berdasarkan hal tersebut, dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini 

merupakan kewenangan atribusi yang dibentuk berdasarkan kewenangan 

Pemerintah Daerah dalam bidang tenaga kerja. 

- Dikarenakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

terdapat perubahan yang cukup signifikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disarankan agar subtansi rancangan peraturan 

daerah ini disesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut. Dengan tetap 

memperhatikan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. 

2. Konsiderans  



- Dalam ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada 

konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi 

pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara 

berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.  

- Unsur yuridis dalam Konsiderans Rancangan Peraturan Daerah ini disarankan untuk 

disempurnakan. Apabila tetap ingin mempertahankan penyebutan judul undang-

undang, agar disesuaikan dengan perubahan undang-undang yang terbaru.  

- Kata yang digunakan pada butir pertimbangan terakhir (huruf d) untuk Peraturan 

Daerah adalah “menetapkan”, hal tersebut disesuaikan dengan  dasar kewenangan 

pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:  

Pasal 18 

(6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. 

3. Dasar Hukum  

- Dalam ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dasar hukum pembentukan 

Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah 

dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.  

- Dalam dasar hukum mengingat ini disebutkan bahwa dasar pembentukan daerah 

Kabupaten Temanggung adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Disarankan untuk dicek kembali apakah sudah 

benar nomor undang-undang tersebut, karena Undang-Undang pembentukan 

daerah Kabupaten Temanggung adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 

Djawa Tengah. 

- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya angka 3 sampai dengan angka 6, angka 

8 sampai dengan angka 11, angka 13 sampai dengan angka 21, disarankan 

dihapus. 

4. Perumusan Norma 

Sebagian pasal mengacu pada Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2020 dan 

Permenaker No. 10 tahun 2018. 

a. Ketentuan Bab I, Pasal 1 Ketentuan Umum : 

- Sesuai angka 102 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa 

kata atau istilah yang dimasukkan dalam Ketentuan Umum hanyalah kata atau 

istilah yang disebutkan berulang kali dalam batang tubuh. Sehingga disarankan 

agar mencermati kembali atau kata atau istilah yang hanya sekali disebutkan 

dalam batang tubuh agar tidak perlu dimasukkan dalam Ketentuan Umum. 

- Pada angka 9  dan 10 Ketentuan umum disarankan definisi dalam ketentuan 

umum diambil pengertian yang paling sesuai dengan materi muatan dalam 



Perda ini. Sehingga saran perubahan definisinya menjadi : 

9. Pengusaha adalah Orang perseorangan, persekutuan, atau badan 

hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau 

yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan 

miliknya, yang berada di Indonesia dan/atau yang berkedudukan di 

luar wilayah Indonesia. 

10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha sosial atau usaha-usaha 

lain yang berbadan  hukum  atau  tidak, milik orang perseorangan, 

milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik  swasta  

maupun  milik  negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

b. Ketentuan Pasal 2 Ruang Lingkup : 

Sesuai Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan Jika merumuskan pasal 

atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut setiap 

frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil. Kecuali sudah masuk dalam 

ketentuan umum. Sehingga disarankan untuk penulisan rincian dalam pasal ini 

untuk ditulis dengan huruf kecil kecuali  kata atau istilah yang masuk dalam 

Ketentua Umum. 

c. Ketentuan pasal 3 : 

Sesuai angka 98 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Ketentuan 

umum berisi: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang 

dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang 

bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain 

ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan 

tersendiri dalam pasal atau bab. Sehingga disarankan agar pasal ini menyesuaikan 

ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dan 

dimasukkan dalam Bab I. 

d. Ketentuan Pasal 7 ayat (3): 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker Pasal 13 (1) Pelatihan 

kerja diselenggarakan oleh:  

a. lembaga pelatihan kerja pemerintah;  

b. lembaga pelatihan kerja swasta; atau  

c. lembaga pelatihan kerja perusahaan. 

Sehingga disarankan agar ayat (3) pasal ini, untuk disesuaikan dengan keadaan di 

Kabupaten Temanggung, sehingga penormaan pada ayat ini dapat dilaksanakan. 

e. Ketentuan Pasal 20 

Perusahaan yang berlokasi dalam wilayah Daerah, wajib melaporkan 

lowongan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja kepada perangkat 

daerah yang membidangi ketenagakerjaan.  

Dalam pasal ini menggunakan kata wajib, kata wajib memiliki konsekuensi sanksi 

yang dapat dikenakan apabila ada pelanggarannya, disarankan untuk mengecek 

kembali penggunaan frasa wajib dalam pasal ini. 

f. Ketentuan Pasal 30, Pasal 43: 



Terdapat bahasa asing Unprosedural dan online. Sesuai dengan angka 254 

Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa penggunaan kata atau 

frasa asing dapat digunakan dengan didahului padanan bahasa indonesianya 

terlebih dahulu, kata asing tersebut ditulis miring dan diletakkan diantara tanda baca 

kurung. disarankan untuk menyesuaikan penulisan  bahasa asing tersebut dengan 

ketentuan angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. 

g. Ketentuan Pasal 52 : 

Terdapat frasa Materi Sosialisasi. Karena hal ini bersifat teknis yang dapat bisa 

diatur dengan Peraturan Bupati sehingga disarankan penormaan ayat ini diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati, sehingga saran perubahannya menjadi : 

(3) sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupati. 

h. Ketentuan Pasal 59 ayat (3) 

Terdapat penormaan bahwa denda masuk menjadi pendapatan daerah. Karena 

denda sanksi Pidana tidak bisa untuk kas Daerah akan tetapi Kas Negara. 

Disarankan untuk merubah penormaan ini menjadi denda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) masuk menjadi pendapatan negara. 

 

 

 

Kepala Kantor Wilayah, 

 

 

A. Yuspahruddin 

NIP 196305281985031002 
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Nomor : W.13-PP.04.02-249 25 Oktober 2021 
Sifat : Sangat Segera  

Lampiran : 1 (satu) berkas  

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,  

Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 

 
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung 

di tempat 

 
Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 

HK/180/1528/IX/2021 tanggal 14 September 2021 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda, 

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 

tentang: 

1. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekusor Narkotika; 

2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

3. Cagar Budaya; 

4. Retribusi Laboratorium Lingkungan; 

5. Retribusi Instalasi Pengelolaan Tinja; 

6. Sistem Kesehatan Kabupaten Temanggung;dan 

7. Pelayanan Ketenagakerjaan.  

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan 

Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara 

sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 

 
Kepala Kantor Wilayah, 
 
 
 
A. Yuspahruddin 
NIP 196305281985031002 
 
 

Tembusan Yth: 
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
2. Sekretaris Jenderal; 
3. Inspektur Jenderal; dan 
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 
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LAMPIRAN 
Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah 
NOMOR : W.13-PP.04.02- 249 
TANGGAL : 25 Oktober  2021 

 

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  

 

A. Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika. 

1. Konsiderans  

Rancangan peraturan daerah ini merupakan kewenangan atribusi bagi pemerintah 

daerah, sehingga konsideran menimbang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan 

yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya 

ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Unsur filosofis 

dalam rancangan peraturan daerah ini disarankan untuk dirumuskan kembali. 

2. Dasar hukum 

Dasar hukum mengingat dalam rancangan peraturan daerah ini disarankan untuk 

disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu dasar hukum 

pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18    ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan 

Daerah dan UndangUndang tentang Pemerintahan Daerah. 

3. Teknik penulisan 

a. Penulisan kata memutuskan 

Disarankan untuk disesuaikan dengan angka 54 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

menyatakan kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa 

spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta 

diletakkan di tengah marjin. 

b. Penulisan BAB asas, maksud dan tujuan 

Disarankan untuk disesuaikan dengan angka 98 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

yaitu hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa 

pasal berikutnya  antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan 

tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

c. Penulisan ruang lingkup 

Apabila ruang lingkup dalam rancangan peraturan daerah ini seperti daftar isi, 

maka disarankan untuk disesuaikan dengan urutan BAB dalam batang tubuh 

rancangan peraturan daerah. 

4. Perumusan norma 

a. Pasal 5 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 



 

 

b. Pasal 6 ayat (2)  

Disarankan untuk disesuaikan dengan 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika, berbunyi “Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), 

dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik”. 

c. Pasal 9 ayat (2) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

d. Pasal 14 ayat (1) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

yaitu dengan menambahkan pembentukan desa bersih narkotika dan prekursor 

narkotika. 

e. Pasal 14 ayat (6) 

Terdapat kata wajib, disarankan untuk disesuaikan dengan angka 268 Lampiran 

II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan  untuk menyatakan adanya suatu kewajiban  yang telah 

ditetapkan, gunakan  kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang 

bersangkutan  dijatuhi sanksi. 

f. Pasal 15 ayat (2) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

bahwa format rencana aksi daerah berpedoman pada format yang ditentukan 

dalam peraturan perunfang-undangan. 

g. Pasal 16 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

bahwa Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan 

penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional, 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik pegawai negeri sipil 

tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian 

yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan prekursor 

narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 



h. Pasal 21 

Dalam pasal 21 ayat (2) huruf b, disarankan untuk disesuaikan dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tetap menambahkan frasa 

dengan syarat tertentu. 

i. Pasal 21 ayat (5) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

dengan tetap menambahkan frasa dengan persyaratan tertentu. 

j. Pasal 22 ayat (2) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

berbunyi “Pemerintah Daerah wajib mempersiapkan sumber daya manusia 

berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam penanganan 

penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan”. 

k. Pasal 23 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2018 tentang Kerja Sama Daerah. 

l. Pasal 24 

Dalam pasal 24 ayat (3) huruf e disarankan untuk disesuaikan dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu dengan menambahkan frasa 

agar benar-benar pulih. 

m. Pasal 35 

Disarankan untuk disesuaikan dengan angka 65,66 dan 66 Lampiran II Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, 

- Angka 64 Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi 

keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu 

bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau 

sanksi keperdataan. 

- Angka 65 Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau 

keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi 

keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. 

Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus 

memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu 

bab. 

- Angka 66 Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, 

pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, 

atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, 



ganti kerugian. 

5. Penjelasan umum 

Disarankan untuk dicermati lagi, dan perumusan penjelasan umum disesuaikan 

dengan angka 183 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Penjelasan umum memuat uraian 

secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran,  maksud, dan tujuan 

penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat 

dalam butir konsiderans,  serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung 

dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan. 

 

 

B. Raperda tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

- Dalam  Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:   

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi, salah satunya ialah 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

Yang mana urusan tersebut dirinci lebih lanjut dalam lampiran huruf N Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana, meliputi: 

a. Pengendalian Penduduk 

- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas 

penduduk. 

- Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah 

kabupaten/kota. 

b. Keluarga Berencana 

- Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 

pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.  

- Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).  

- Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta 

pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.  

- Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan 

tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan 

pembinaan kesertaan ber-KB. 

c. Keluarga Sejahtera 

- Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga.  

- Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat 

Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 



- Berdasarkan hal tersebut, dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini 

merupakan kewenangan atribusi yang dibentuk berdasarkan kewenangan 

Pemerintah Daerah dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

2. Judul 

- Judul dalam rancangan peraturan daerah ini, sudah sesuai. Akan tetapi, dibutuhkan 

konsistensi penyebutannya dalam batang tubuh.   

3. Konsiderans  

- Dalam ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada 

konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi 

pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara 

berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.  

- Unsur yuridis dalam Konsiderans Rancangan Peraturan Daerah ini disarankan untuk 

disempurnakan. Hal ini dikarenakan unsur yuridis yang digunakan mendasarkan 

pada Pasal 14 Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, dimana aturan tersebut memang 

mendelegasikan untuk membuat Perda. Namun, bukan rancangan perda tentang 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana seperti yang menjadi judul raperda 

ini, melainkan perda perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga. Hal ini 

tercantum: 

Pasal 14 

(1) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab: 

a. menetapkan pelaksanaan perkembangan  kependudukan dan 

pembangunan keluarga di kabupaten/kota; dan  

b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi  pelaksanaan perkembangan 

kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan 

kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan  masyarakat setempat. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Daerah. 

- Kata yang digunakan pada butir pertimbangan terakhir (huruf d) untuk Peraturan 

Daerah adalah “menetapkan”, hal tersebut disesuaikan dengan  dasar kewenangan 

pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:  

Pasal 18 

(6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. 

- Judul yang tercantum pada konsiderans menimbang huruf d disesuaikan dengan 

judul awal agar konsisten. 

4. Dasar Hukum  

- Dalam ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dasar hukum pembentukan 

Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara 



Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah 

dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.  

- Berdasarkan hal tersebut sebaiknya angka 3 dan angka 6 sampai dengan angka 10, 

disarankan dihapus. 

5. Perumusan norma: 

1) Ketentuan Umum Pasal 1: 

- Dalam ketentuan angka 97 dan 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

menyatakan: Ketentuan umum dapat memuat lebih dari 1 (satu) pasal yang 

berisi: 

a. Batasan pengertian atau definisi; 

b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau 

definisi; dan/atau 

c. Hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 

berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan 

tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

- Dalam ketentuan angka 102 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: 

Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah 

yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.  

- Dalam ketentuan angka 103 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: 

Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan 

kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan 

definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan 

Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. 

- Dalam ketentuan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: Penulisan 

huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan 

pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan 

dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran. 

- Berdasarkan hal tersebut, agar dilakukan pencermatan kembali mengenai 

definisi dan batasan pengertian dalam ketentuan umum rancangan peraturan 

daerah ini, jika tidak tercantum dalam batang tubuh, sebaiknya definisi nya 

dihapus dan tidak perlu dimasukan dalam ketentuan umum. Namun, apabila 

telah tercantum dalam ketentuan umum  diperlukan konsistensi penulisannya 

dalam batang tubuh.Yakni menggunakan huruf kapital. 

2) Ketentuan Bab II Pasal 2 dan Pasal 3:  

- Dalam ketentuan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau 

beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, 

maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.  

- Dalam ketentuan angka 183 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai 

latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan 



Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir 

konsiderans,  serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam 

batang tubuh Peraturan Perundang-undangan. 

- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya Pasal 2 dan Pasal 3 tidak dibuat 

bab tersendiri, tetapi masuk dalam bab ketentuan umum atau penjelasan umum. 

3) Ketentuan Pasal 4:  

- Dalam ketentuan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: Jika 

merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan 

sebagai berikut: f. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil. 

- Berdasarkan hal tersebut, rumusan dalam Pasal ini  diperbaiki dengan diawali 

huruf kecil, kecuali telah tercantum dalam Ketentuan Umum. 

- Dalam ketentuan angka 88 sampai dengan 90 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 2011 menyatakan: Jika unsur atau rincian dalam tabulasi 

dimaksudkan sebagai rincian kumulatif (dan), alternatif (atau), dan 

kumulatif/alternatif (dan/atau) 

- Berdasarkan ketentuan tersebut sebaiknya perumusan tabulasi pada materi 

muatan pasal ini ditambahkan konjungsi (dan, atau, dan/atau) yang di letakkan 

di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. 

4) Ketentuan Pasal 6:  

- Dalam ketentuan angka 268  Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 

menyatakan bahwa: Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah 

ditetapkan,gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang 

bersangkutan dijatuhi sanksi. 

- Rumusan pasal ini menyebutkan tentang kewajiban penduduk. Lalu apakah 

nantinya kewajiban yang tercantum disini akan memiliki konsekuensi adanya 

sanksi?. Sehingga, disarankan agar dicermati kembali penggunaan kata wajib 

tersebut. Dan penempatan sanksinya agar dijadikan satu dalam pasal yang 

mengatur. 

5) Ketentuan Paragraf 2 mengenai GDPK :  

- Pengaturan materi mengenai GDPK dalam rancangan peraturan daerah ini, 

menurut kami terlalu detail dan teknis. Disarankan agar disederhanakan lagi 

pengaturannya, dikarenakan terdapat pendelegasian lebih lanjut ke peraturan 

Bupati. 

6) Ketentuan Pasal 20: 

- Rumusan pasal ini berisi mengenai tujuan pengendalian penduduk. Dimana 

tujuan tersebut sudah dituangkan dalam Pasal 3 ayat (1) rancangan peraturan 

daerah ini. Disarankan agar Pasal ini dihapus. Dikarenakan menimbulkan 

adanya rumusan yang rangkap.  

7) Ketentuan Pasal 26 ayat (3): 

- Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), bentuk terikat ditulis 

serangkai dengan kata yang mengikutinya. Saran perubahan: nonpermanen. 

8) Ketentuan Pasal 26 ayat (4): 

- Rumusan ini berisi mengenai mobilitas penduduk internasional. Tercantum kata 

Pemerintah dalam rumusan ini, Pemerintah  manakah yang dimaksud? Dan 



apakah terdapat kewenangan dari kabupaten Temanggung itu sendiri dalam 

mobilitas penduduk internasional?. Sehingga rumusan ini perlu pencermatan 

kembali mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung. 

Disarankan agar rumusan ayat ini dihapus, apabila tidak ditemukan adanya 

kewenangan pemerintah daerah. 

9) Ketentuan Pasal 30 ayat (3): 

- Sebaiknya perumusan tabulasi pada materi muatan pasal ini ditambahkan 

konjungsi (dan, atau, dan/atau) yang di letakkan di belakang rincian kedua dari 

rincian terakhir.  

10) Ketentuan Pasal 33 : 

- Disarankan agar rincian mengenai kegiatan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat 

(1) masuk dalam penjelasan pasal demi pasal. 

- Dalam ketentuan angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian 

tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan 

rumusan digunakan teknik pengacuan. 

- Berdasarkan ketentuan tersebut, Pasal 33 ayat (2) sebaiknya menggunakan 

pengacuan. Agar tidak ada lagi rumusan yang mengulang.  

11) Ketentuan Pasal 50: 

- Dalam ketentuan angka 85 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 

menyatakan:Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan 

dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk 

tabulasi.  

- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya perumusan diubah menjadi bentuk 

tabulasi. Agar lebih mudah untuk dipahami. 

12) Penjelasan: 

- Dalam ketentuan angka 85 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: Rincian 

penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka 

Romawi dan ditulis dengan huruf kapital. 

- Saran perubahan: I. UMUM 

      II. PASAL DEMI PASAL 

 
 

C. Raperda tentang Cagar Budaya. 

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

a. Dalam Pasal 95 Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2010 disebutkan bahwa 

tugas Pemerintah Daerah adalah melakukan pelindungan, pengembangan, dan 

pemanfaatan cagar budaya.  

b. Dalam Pasal 360 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kawasan cagar 

budaya merupakan salah satu dari kawasan khusus dalam menyelenggarakan 

fungsi pemerintahan yang bersifat strategis, yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat bagi wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. 

c. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa 

kewenangan pemerintah kabupaten/kota berupa penetapan cagar budaya 

peringkat kabupaten/kota, pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota, 



dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota 

dalam 1 daerah provinsi. 

d. Berdasarkan hal tersebut, dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini 

merupakan kewenangan atribusi yang dibentuk berdasarkan kewenangan 

Pemerintah Daerah dalam bidang cagar budaya. 

2. Judul 

Judul dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, sudah sesuai. 

3. Konsiderans  

a. Dalam ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada 

konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang 

menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya 

ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam 

Raperda ini, disarankan untuk merumuskan unsur yuridisnya tanpa menyebutkan 

jenis peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenangnya. 

Sehingga disarankan perubahan penormaan menjadi “Bahwa pemerintah daerah 

mempunyai tugas melakukan pelindungan pengembangan dan pemanfaatan 

cagar budaya maka perlu ditindaklanjuti dengan membentuk peraturan daerah 

tentang cagar budaya”. 

b. Kata yang digunakan pada butir pertimbangan terakhir (huruf d) untuk Peraturan 

Daerah adalah “menetapkan”, hal tersebut disesuaikan dengan  dasar kewenangan 

pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:  

Pasal 18 

(6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. 

4. Dasar Hukum  

Sesuai angka 39 Lampiran II UU 12 2011  tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan bahwa dasar pembentukan Perda adalah Pasal 18 (6) 

UUD 1945, UU Pemerintahan Daerah, dan UU Pembentukan Daerah. 

Disarankan untuk menghapus peraturan yang tidak sesuai ketentuan dalam 

Lampiran II UU 12 2011 tersebut dalam dasar hukum Raperda ini . 

5. Perumusan Norma 

a. Ketentuan Umum Pasal 1: 

- Sesuai dengan angka 102 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang 

dimuat dalam ketentuan umum hanya kata atau istilah yang digunakan 

berulang-ulang di dalam pasal selanjutnya. Sehingga disarankan untuk 

menghapus kata atau istilah yang tidak disebutkan berulang dalam batang 

tubuh, antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dikuasai oleh Negara, 

Insentif, dan Cagar Budaya Nasional. 

b. Pada Bab II Ruang Lingkup Pasal 2: 

- Sesuai lampiran UU 23 2014 yang menjadi kewenangan Pemda Kab/Kota 



terkait budaya antara lain tentang penetapan, pengelolaan cagar budaya, 

dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah dalam 1 provinsi. 

Disarankan untuk penormaan dalam Perda ini sesuai dengan kewenangan 

yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai UU 23 2014 

tersebut.  

- Sesuai dengan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan jika 

merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan 

ketentuan setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil. Kecuali 

sudah masuk dalam ketentuan umum. 

c. Ketentuan Pasal 23: 

Dalam Pasal ini terdapat penggunaan kata wajib. Sesuai dengan angka 268 

UU No.12 Tahun 2011 Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang 

telah ditetapkan,gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, 

yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Sehingga disarankan untuk mengatur 

mengenai sanksi dalam Raperda ini. 

d. Ketentuan Pasal 25 (2) huruf e : 

- Pada Pasal ini terdapat penormaan bahwa penyesuaian pada masa 

mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan 

keselamatan cagar budaya. Pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2010 berbunyi bahwa Pemugaran harus memungkinkan 

dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan 

tetapbmempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar 

Budaya. Disarankan penormaan pada pasal di Raperda ini untuk 

menyesuaikan dengan bunyi dari Undang-Undang tersebut. 

e. Ketentuan Pasal 31: 

- Rumusan pada pasal ini ada di dalam Pasal 110 UU 11/2010 yaitu Setiap 

orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengubah 

fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya 

sebagaimana dimaksud daiam Pasai 81 ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah). Sehingga disarankan merubah penormaan pada pasal ini 

menjadi : 

Pasal 31 

1)  Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya 

atau Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh 

maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati. 

2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

f. Ketentuan Pasal 43: 

- Rumusan pasal ini mengadopsi rumusan dari Pasal 95 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengenai tugas dan 

wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara umum. 

Disarankan untuk menyesuaikan kembali wewenang Pemerintah Daerah 



dalam pasal ini sesuai dengan Undang-Undang tersebut,agar menjadi jelas 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terkait cagar budaya. 

g. Ketentuan Pasal 48 : 

- Dalam pasal ini diatur tentang kepemilikan oleh asing, disarankan untuk 

mengecek kembali ketentuan mengenai pemilikan oleh asing dalam ayat ini 

sesuai dengan ketentuan dalam undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 

tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 

h. Ketentuan Pasal 70 : 

- Dalam pasal ini tentang Kerjasama Daerah, disarankan untuk disesuaikan 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2020 tentang Tata 

cara Kerja Sama Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan pihak ketiga. 

i. Ketentuan Pasal 75 : 

- Sesuai Angka 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi 

keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu 

bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau 

sanksi keperdataan. 

- Angka 65 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan: 

Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat 

lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan 

dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan 

demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi 

pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab. 

- Berdasarkan ketentuan tersebut, Bab mengenai Sanksi Administratif 

seharusnya dihapus dan penempatan sanksi seharusnya melekat dalam 

Pasal, atau apabila terdapat beberapa Pasal yang memuat norma “wajib” 

atau “dilarang” dapat ditempatkan dalam Bagian dari Bab tersebut. 

 
 

D. Raperda tentang Retribusi Laboratorium Lingkungan. 

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

a. Berdasarkan pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pemakaian 

laboratorium lingkungan merupakan pemakaian kekayaan daerah yang menjadi 

objek retribusi pemakaian kekayaan daerah. 

b. Berdasarkan Pasal 149 ayat (3) dan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa perlu diatur 

ketentuan tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa laboratorium 

lingkungan dalam sebuah Peraturan Daerah. 

2. Judul 

Judul dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, sudah sesuai. 

3. Konsiderans 

Dalam ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada konsiderans 

Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 



memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan 

pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, 

sosiologis, dan yuridis. Raperda ini merupakan Raperda yang bersifat atribusi karena 

tidak ada perintah langsung dari peraturan yang ada di atasnya, sehingga disarankan 

untuk menyusun kembali unsur filosofis, sosiologis dan yuridis secara berurutan. 

4. Dasar hukum 

Sesuai angka 39 dan 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa 

dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah yaitu Pasal 18 (6) UUD NRI 1945, 

Undang-Undang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. 

Sehingga disarankan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai ketentuan 

tersebut untuk dihapus. 

5. Perumusan Norma 

a. Ketentuan Umum Pasal 1 : 

Sesuai dengan angka 102 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang 

dimuat dalam ketentuan umum hanya kata atau istilah yang digunakan berulang-

ulang di dalam pasal selanjutnya. Sehingga disarankan untuk menghapus kata 

atau istilah yang tidak disebutkan berulang dalam batang tubuh berupa definisi 

sumber air dan baku mutu air limbah, dan masa retribusi.  

b. Bab II Maksud dan Tujuan : 

Sesuai dengan angka 98 Lampiran Undang-Undang 12 Tahun 2011, penormaan 

mengenai maksud dan tujuan disarankan untuk dimasukkan dalam Bab I 

Ketentuan Umum. 

c. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) 

Sesuai Pasal 151  (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditentukan bahwa 

retribusi berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif 

retribusi. Sehingga disarankan penormaan pada ayat ini menyesuaikan 

ketentuan tersebut. 

d. Ketentuan Pasal 18 ayat (5) 

Terdapat frasa “surat lain yang sejenis”,  Disarankan untuk dijelaskan dalam 

penjelasan pasal per pasal mengenai surat lain yang sejenis agar menjadi jelas. 

e. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) 

Terdapat frasa “dokumen lain yang dipersamakan”, Disarankan untuk dijelaskan 

dalam penjelasan pasal per pasal mengenai surat lain yang sejenis agar menjadi 

jelas. 

f. Bagian kedelapan : 

Terdapat frasa Pembebasan Retribusi pada judul bagian. Pembebasan sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, berkaitan tarif sehingga 

disebut dengan pembebasan tarif. Sedangkan ang berkaitan dengan sanksi 

menggunakan kata penghapusan.  Disarankan untuk menyesuaikan kata 

tersebut dengan penghapusan, karena pada bagian ini hanya membahas 

mengenai sanksi. 

g. Ketentuan Pasal 22 huruf a : 

Terdapat frasa “ketetapan retribusi yang tidak benar”, disarankan untuk 

memberikan penjelasan frasa ini dalam penjelasan pasal per pasal. 



h. Penjelasan Umum. 

Disarankan untuk menyesuaikan judul pada penjelasan ini dengan judul pada 

bagian paling atas Raperda ini. 

 

 

E. Raperda tentang Retribusi Instalasi Pengelolaan Tinja. 

1. Konsiderans 

Rancangan peraturan daerah ini merupakan kewenangan atribusi bagi pemerintah 

daerah, sehingga konsideran menimbang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan 

yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya 

ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. 

Disarankan untuk konsideran menimbang perlu disusun kembali unsur filosofis, 

sosiologis, dan yuridisnya secara berurutan. 

2. Dasar hukum 

Dasar hukum mengingat dalam rancangan peraturan daerah ini disarankan untuk 

disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu dasar hukum 

pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18    ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan 

Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. 

3. Teknik penulisan 

a. Penulisan menetapkan 

Menetapkan: ditulis tanpa spasi. 

b. Penulisan batasan pengertian atau definisi 

Disarankan untuk disesuaikan dengan angka 101 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau 

akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan 

angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. 

c. Penulisan BAB ruang lingkup dan tujuan 

Disarankan untuk disesuaikan dengan angka 98 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

yaitu hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 

berikutnya  antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan 

tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab 

4. Ketentuan umum 

a. Definisi pemeriksaan disarankan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

b. Definisi penyidikan tindak pidana di di bidang retribusi disarankan untuk 

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

5. Perumusan norma 

a. Pasal 5 

Pasal 5 ayat (1) disarankan menghindari kata adalah dalam batang tubuh 

disarankan menggukan kata merupakan. 



b. Pasal 7 

Disarankan mengganti kata adalah dengan kata meliputi. 

c. Pasal 10 

Disarankan untuk memperjelas pasal pengacuannya. 

d. Pasal 11 

Pasal 11 ayat (2) disarankan menggunakan tabulasi. 

e. Pasal 14 

Pasal 14 ayat (2) disarankan untuk dicermati kembali pengacuan ayatnya. 

f. Pasal 16 ayat (3) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan dengan pasal 160 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berbunyi 

“Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau 

kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 

persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar 

dan ditagih dengan menggunakan STRD”. 

g. Pasal 17 

Pasal 17 ayat (1) tidak ada dasar hukum penormaan pasal ini, apabila tidak 

membawa pengaruh besar terhadap rancangan peraturan daerah ini, disarankan 

untuk dihapus. 

h. Pasal 21 

Disarankan untuk dicermati kembali dan disesuaikan dengan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

 

F. Raperda tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Temanggung. 

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

- Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 

Kesehatan Nasional menyatakan bahwa: 

Pasal 2 

(1) Pengelolaan kesehatan diselenggarakan melalui pengelolaan administrasi 

kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya 

kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan 

masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta 

pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung 

guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

(2) Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara berjenjang di pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi 

daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. 

- Dalam  Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:   

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi, salah satunya ialah kesehatan. 

Yang mana urusan tersebut dirinci lebih lanjut dalam lampiran huruf B Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, meliputi: 



1) Upaya Kesehatan 

- Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah 

kabupaten/kota. 

- Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah 

kabupaten/kota.  

- Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan 

tingkat Daerah kabupaten/kota. 

2) Sumber Daya Manusia Kesehatan 

- Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. 

- Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP 

Daerah kabupaten/kota. 

3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman 

- Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.  

- Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). 

- Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT 

kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.  

- Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.  

- Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga. 

4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 

- Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, 

kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha 

tingkat kabupaten/kota. 

- Berdasarkan hal tersebut, dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini 

merupakan kewenangan atribusi yang dibentuk berdasarkan kewenangan 

Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan. 

2. Konsiderans  

- Dalam ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada 

konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi 

pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara 

berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.  

- Berdasarkan ketentuan tersebut, konsiderans dalam rancangan peraturan daerah ini 

belum mengandung unsur filosofis. Disarankan untuk menambahkan unsur tersebut. 

3. Diktum 

Sesuai angka Angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan Jenis dan nama yang 

tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan 

tanpa frasa Provinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital 

dan diakhiri dengan tanda baca titik 

4. Perumusan norma: 

a. Ketentuan Umum Pasal 1: 

- Dalam ketentuan angka 97 dan 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 



menyatakan: Ketentuan umum dapat memuat lebih dari 1 (satu) pasal yang 

berisi: 

a. Batasan pengertian atau definisi; 

b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau 

definisi; dan/atau 

c. Hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 

berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan 

tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

- Dalam ketentuan angka 102 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: 

Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah 

yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.  

- Dalam ketentuan angka 103 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: 

Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan 

kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan 

definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan 

Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. 

- Dalam ketentuan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: Penulisan 

huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan 

pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan 

dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran. 

- Berdasarkan hal tersebut, agar dilakukan pencermatan kembali mengenai 

definisi dan batasan pengertian dalam ketentuan umum rancangan peraturan 

daerah ini, jika tidak tercantum dalam batang tubuh, sebaiknya definisi nya 

dihapus dan tidak perlu dimasukan dalam ketentuan umum. Namun, apabila 

telah tercantum dalam ketentuan umum  diperlukan konsistensi penulisannya 

dalam batang tubuh.Yakni menggunakan huruf kapital. 

b. Ketentuan Bab II Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4:  

- Dalam ketentuan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau 

beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, 

maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.  

- Dalam ketentuan angka 183 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai 

latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir 

konsiderans,  serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam 

batang tubuh Peraturan Perundang-undangan. 

- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya Pasal 2 dan Pasal 3 tidak dibuat 

bab tersendiri, tetapi masuk dalam bab ketentuan umum atau penjelasan umum. 

c. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (7):  

- Penyebutan “ Pemerintah” selain Pemerintah Daerah, tidak perlu dituliskan. 

Karena yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah hanyalah di Daerah 



Kabupaten Temanggung. Sehingga Disarankan cukup dituliskan Pemerintah 

Daerah saja. 

d. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) : 

Sesuai Angka 85 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 

menyatakan:Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan 

dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi. 

Sehingga disarankan untuk menyesuaikan penormaan pada ayat ini sesuai dengan 

ketentuan tersebut. 

e. Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9:  

- Pengaturan materi mengenai UKM dalam rancangan peraturan daerah ini, 

menurut kami terlalu teknis. Jika dalam rancangan ini nantinya akan dibuat 

peraturan teknis, disarankan agar materi yang teknis dan mendetail tersebut 

dimasukan dalam peraturan teknis tersebut.   

f. Ketentuan Pasal 12: 

- Pengacuan dalam Pasal ini disarankan untuk disebutkan pula ayatnya, sehingga 

lebih jelas.  

g. Ketentuan Pasal 14 : 

Penormaan pasal ini mengenai pembiayaan UKP. Hal ini bersifat teknis yang dapat 

diatur dengan peraturan bupati. Sehingga disarankan untuk mengatur norma 

mengenai pembiayaan UKP ini dalam Peraturan Bupati, dan membunyikan 

penormaan pendelegasian tersebut dalam Peraturan Daerah ini. 

h. Ketentuan Pasal 15 ayat (1): 

- Penyebutan “Pemerintah” dalam rumusan ini apakah Pemerintah Pusat ?. Jika 

benar disarankan untuk mempertimbangkan kembali pencantuman rumusan ini, 

dikarenakan Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan mengatur 

Pemerintah Pusat.  

i. Ketentuan Pasal 15 ayat (2): 

- Dalam rumusan ini, apakah sumber pembiayaan hanya dibatasi dilingkup ini 

saja? Bagaimana apabila terdapat sumber pembiayaan lainnya?  

j. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (2): 

- Dalam ketentuan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: Jika 

merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan 

sebagai berikut: f. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil. 

- Berdasarkan hal tersebut, rumusan dalam Pasal ini  diperbaiki dengan diawali 

huruf kecil, kecuali telah tercantum dalam Ketentuan Umum. 

k. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) : 

- Penormaan ayat ini sama dengan penormaan dalam Pasal 14, sehingga 

disarankan untuk dihapus. 

l. Ketentuan Pasal 20 ayat (1): 

- Dalam ketentuan angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya 

digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang–undangan. Kata, frasa, 

atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa 

Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung ( )  



- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya penulisannya dicetak miring. 

m. Ketentuan Pasal 21 ayat (1): 

- Disarankan rumusan ini dibentuk tabulasi. Agar lebih mudah dibaca dan 

dipahami. 

- Dalam rumusan ini menyebutkan adanya sumber pembiayaan kesehatan yang 

merupakan bantuan dari luar negeri, Mengenai bantuan tersebut tidak 

disebutkan dalam Perpres 72 2012. Dipertanyakan darimana sumber penormaan 

ini dan disarankan untuk disesuaikan bantuan tersebut dengan kondisi 

empirisnya di Kabupaten Temanggung 

n. Ketentuan Pasal 21 ayat (1): 

- Disarankan rumusan ini dibentuk tabulasi. Agar lebih mudah dibaca dan 

dipahami. 

- Dalam rumusan ini menyebutkan adanya sumber pembiayaan kesehatan yang 

merupakan bantuan dari luar negeri? Mengenai bantuan tersebut tidak 

disebutkan dalam Perpres 72 2012. Lalu darimana sumber penormaan ini? 

Apakah di kabupaten temanggung pernah mendapatkan bantuan tersebut?. 

o. Ketentuan Pasal 36: 

- Disarankan untuk menambahkan kata pengangkatan, agar pengadaan dan 

pengangkatan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

p. Ketentuan Pasal 36: 

- Disarankan untuk menambahkan kata pengangkatan, agar pengadaan dan 

pengangkatan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

q. Ketentuan Pasal 37: 

- Penyebutan “Aparatur Sipil Negara” disarankan untuk dimasukkan dalam 

Ketentuan Umum, karena disebutkan berulang kali. 

r. Ketentuan Pasal 44: 

- Disarankan untuk dimasukkan penormaan mengenai kerjasama Dinas dengan 

instansi terkait dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan 

Tenaga Kesehatan Asing, karena hal yang berkaitan dengan tenaga kerja asing 

merupakan kewenangan imigrasi. 

s. Ketentuan pasal 54 ayat (2): 

- Terdapat bahasa asing evidence based, sesuai dengan angka 254 Lampiran II 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa penggunaan kata atau frasa 

asing dapat digunakan dengan didahului padanan bahasa indonesianya terlebih 

dahulu, kata asing tersebut ditulis miring dan diletakkan diantara tanda baca 

kurung. disarankan untuk menyesuaikan penulisan  bahasa asing tersebut 

dengan ketentuan angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tersebut. 

t. Ketentuan Pasal 56: 

- Agar dicermati kembali pasal pengacuan yang dicantumkan. 

u. Bab mengenai Ketentuan Penyidikan : 



- Mengapa dibuat bab tentang ketentuan penyidikan dalam rancangan peraturan 

daerah ini? Sedangkan dalam raperda ini tidak mengatur mengenai ketentuan 

pidana. Sebaiknya agar ketentuan tersebut dihapus. 

 

 

G. Raperda tentang Pelayanan Ketenagakerjaan.  

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

- Dalam  Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:   

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi, salah satunya ialah 

tenaga kerja. Yang mana urusan tersebut dirinci lebih lanjut dalam lampiran huruf F 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, meliputi: 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, meliputi: 

a. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

- Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. 

- Pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta. 

- Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.  

- Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil.  

- Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota. 

b. Penempatan Tenaga Kerja 

- Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota. 

- Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. 

- Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota. 

- Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah 

kabupaten/kota.  

- Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah 

kabupaten/kota. 

c. Hubungan Industrial 

- Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama 

untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah 

kabupaten/kota. 

- Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja 

dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota. 

- Berdasarkan hal tersebut, dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini 

merupakan kewenangan atribusi yang dibentuk berdasarkan kewenangan 

Pemerintah Daerah dalam bidang tenaga kerja. 

- Dikarenakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

terdapat perubahan yang cukup signifikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disarankan agar subtansi rancangan peraturan 

daerah ini disesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut. Dengan tetap 

memperhatikan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. 

2. Konsiderans  



- Dalam ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada 

konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi 

pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara 

berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.  

- Unsur yuridis dalam Konsiderans Rancangan Peraturan Daerah ini disarankan untuk 

disempurnakan. Apabila tetap ingin mempertahankan penyebutan judul undang-

undang, agar disesuaikan dengan perubahan undang-undang yang terbaru.  

- Kata yang digunakan pada butir pertimbangan terakhir (huruf d) untuk Peraturan 

Daerah adalah “menetapkan”, hal tersebut disesuaikan dengan  dasar kewenangan 

pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:  

Pasal 18 

(6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. 

3. Dasar Hukum  

- Dalam ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dasar hukum pembentukan 

Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah 

dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.  

- Dalam dasar hukum mengingat ini disebutkan bahwa dasar pembentukan daerah 

Kabupaten Temanggung adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Disarankan untuk dicek kembali apakah sudah 

benar nomor undang-undang tersebut, karena Undang-Undang pembentukan 

daerah Kabupaten Temanggung adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 

Djawa Tengah. 

- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya angka 3 sampai dengan angka 6, angka 

8 sampai dengan angka 11, angka 13 sampai dengan angka 21, disarankan 

dihapus. 

4. Perumusan Norma 

Sebagian pasal mengacu pada Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2020 dan 

Permenaker No. 10 tahun 2018. 

a. Ketentuan Bab I, Pasal 1 Ketentuan Umum : 

- Sesuai angka 102 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa 

kata atau istilah yang dimasukkan dalam Ketentuan Umum hanyalah kata atau 

istilah yang disebutkan berulang kali dalam batang tubuh. Sehingga disarankan 

agar mencermati kembali atau kata atau istilah yang hanya sekali disebutkan 

dalam batang tubuh agar tidak perlu dimasukkan dalam Ketentuan Umum. 

- Pada angka 9  dan 10 Ketentuan umum disarankan definisi dalam ketentuan 

umum diambil pengertian yang paling sesuai dengan materi muatan dalam 



Perda ini. Sehingga saran perubahan definisinya menjadi : 

9. Pengusaha adalah Orang perseorangan, persekutuan, atau badan 

hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau 

yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan 

miliknya, yang berada di Indonesia dan/atau yang berkedudukan di 

luar wilayah Indonesia. 

10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha sosial atau usaha-usaha 

lain yang berbadan  hukum  atau  tidak, milik orang perseorangan, 

milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik  swasta  

maupun  milik  negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

b. Ketentuan Pasal 2 Ruang Lingkup : 

Sesuai Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan Jika merumuskan pasal 

atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut setiap 

frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil. Kecuali sudah masuk dalam 

ketentuan umum. Sehingga disarankan untuk penulisan rincian dalam pasal ini 

untuk ditulis dengan huruf kecil kecuali  kata atau istilah yang masuk dalam 

Ketentua Umum. 

c. Ketentuan pasal 3 : 

Sesuai angka 98 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Ketentuan 

umum berisi: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang 

dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang 

bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain 

ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan 

tersendiri dalam pasal atau bab. Sehingga disarankan agar pasal ini menyesuaikan 

ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dan 

dimasukkan dalam Bab I. 

d. Ketentuan Pasal 7 ayat (3): 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker Pasal 13 (1) Pelatihan 

kerja diselenggarakan oleh:  

a. lembaga pelatihan kerja pemerintah;  

b. lembaga pelatihan kerja swasta; atau  

c. lembaga pelatihan kerja perusahaan. 

Sehingga disarankan agar ayat (3) pasal ini, untuk disesuaikan dengan keadaan di 

Kabupaten Temanggung, sehingga penormaan pada ayat ini dapat dilaksanakan. 

e. Ketentuan Pasal 20 

Perusahaan yang berlokasi dalam wilayah Daerah, wajib melaporkan 

lowongan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja kepada perangkat 

daerah yang membidangi ketenagakerjaan.  

Dalam pasal ini menggunakan kata wajib, kata wajib memiliki konsekuensi sanksi 

yang dapat dikenakan apabila ada pelanggarannya, disarankan untuk mengecek 

kembali penggunaan frasa wajib dalam pasal ini. 

f. Ketentuan Pasal 30, Pasal 43: 



Terdapat bahasa asing Unprosedural dan online. Sesuai dengan angka 254 

Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa penggunaan kata atau 

frasa asing dapat digunakan dengan didahului padanan bahasa indonesianya 

terlebih dahulu, kata asing tersebut ditulis miring dan diletakkan diantara tanda baca 

kurung. disarankan untuk menyesuaikan penulisan  bahasa asing tersebut dengan 

ketentuan angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. 

g. Ketentuan Pasal 52 : 

Terdapat frasa Materi Sosialisasi. Karena hal ini bersifat teknis yang dapat bisa 

diatur dengan Peraturan Bupati sehingga disarankan penormaan ayat ini diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati, sehingga saran perubahannya menjadi : 

(3) sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupati. 

h. Ketentuan Pasal 59 ayat (3) 

Terdapat penormaan bahwa denda masuk menjadi pendapatan daerah. Karena 

denda sanksi Pidana tidak bisa untuk kas Daerah akan tetapi Kas Negara. 

Disarankan untuk merubah penormaan ini menjadi denda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) masuk menjadi pendapatan negara. 

 

 

 

Kepala Kantor Wilayah, 
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NIP 196305281985031002 
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Nomor : W.13-PP.04.02-249 25 Oktober 2021 
Sifat : Sangat Segera  

Lampiran : 1 (satu) berkas  

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,  

Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 

 
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung 

di tempat 

 
Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 

HK/180/1528/IX/2021 tanggal 14 September 2021 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda, 

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 

tentang: 

1. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekusor Narkotika; 

2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

3. Cagar Budaya; 

4. Retribusi Laboratorium Lingkungan; 

5. Retribusi Instalasi Pengelolaan Tinja; 

6. Sistem Kesehatan Kabupaten Temanggung;dan 

7. Pelayanan Ketenagakerjaan.  

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan 

Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara 

sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 

 
Kepala Kantor Wilayah, 
 
 
 
A. Yuspahruddin 
NIP 196305281985031002 
 
 

Tembusan Yth: 
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
2. Sekretaris Jenderal; 
3. Inspektur Jenderal; dan 
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 
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LAMPIRAN 
Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah 
NOMOR : W.13-PP.04.02- 249 
TANGGAL : 25 Oktober  2021 

 

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  

 

A. Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika. 

1. Konsiderans  

Rancangan peraturan daerah ini merupakan kewenangan atribusi bagi pemerintah 

daerah, sehingga konsideran menimbang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan 

yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya 

ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Unsur filosofis 

dalam rancangan peraturan daerah ini disarankan untuk dirumuskan kembali. 

2. Dasar hukum 

Dasar hukum mengingat dalam rancangan peraturan daerah ini disarankan untuk 

disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu dasar hukum 

pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18    ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan 

Daerah dan UndangUndang tentang Pemerintahan Daerah. 

3. Teknik penulisan 

a. Penulisan kata memutuskan 

Disarankan untuk disesuaikan dengan angka 54 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

menyatakan kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa 

spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta 

diletakkan di tengah marjin. 

b. Penulisan BAB asas, maksud dan tujuan 

Disarankan untuk disesuaikan dengan angka 98 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

yaitu hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa 

pasal berikutnya  antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan 

tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

c. Penulisan ruang lingkup 

Apabila ruang lingkup dalam rancangan peraturan daerah ini seperti daftar isi, 

maka disarankan untuk disesuaikan dengan urutan BAB dalam batang tubuh 

rancangan peraturan daerah. 

4. Perumusan norma 

a. Pasal 5 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 



 

 

b. Pasal 6 ayat (2)  

Disarankan untuk disesuaikan dengan 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika, berbunyi “Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), 

dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik”. 

c. Pasal 9 ayat (2) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

d. Pasal 14 ayat (1) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

yaitu dengan menambahkan pembentukan desa bersih narkotika dan prekursor 

narkotika. 

e. Pasal 14 ayat (6) 

Terdapat kata wajib, disarankan untuk disesuaikan dengan angka 268 Lampiran 

II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan  untuk menyatakan adanya suatu kewajiban  yang telah 

ditetapkan, gunakan  kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang 

bersangkutan  dijatuhi sanksi. 

f. Pasal 15 ayat (2) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

bahwa format rencana aksi daerah berpedoman pada format yang ditentukan 

dalam peraturan perunfang-undangan. 

g. Pasal 16 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

bahwa Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan 

penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional, 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik pegawai negeri sipil 

tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian 

yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan prekursor 

narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 



h. Pasal 21 

Dalam pasal 21 ayat (2) huruf b, disarankan untuk disesuaikan dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tetap menambahkan frasa 

dengan syarat tertentu. 

i. Pasal 21 ayat (5) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

dengan tetap menambahkan frasa dengan persyaratan tertentu. 

j. Pasal 22 ayat (2) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

berbunyi “Pemerintah Daerah wajib mempersiapkan sumber daya manusia 

berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam penanganan 

penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan”. 

k. Pasal 23 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2018 tentang Kerja Sama Daerah. 

l. Pasal 24 

Dalam pasal 24 ayat (3) huruf e disarankan untuk disesuaikan dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu dengan menambahkan frasa 

agar benar-benar pulih. 

m. Pasal 35 

Disarankan untuk disesuaikan dengan angka 65,66 dan 66 Lampiran II Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, 

- Angka 64 Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi 

keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu 

bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau 

sanksi keperdataan. 

- Angka 65 Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau 

keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi 

keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. 

Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus 

memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu 

bab. 

- Angka 66 Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, 

pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, 

atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, 



ganti kerugian. 

5. Penjelasan umum 

Disarankan untuk dicermati lagi, dan perumusan penjelasan umum disesuaikan 

dengan angka 183 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Penjelasan umum memuat uraian 

secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran,  maksud, dan tujuan 

penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat 

dalam butir konsiderans,  serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung 

dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan. 

 

 

B. Raperda tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

- Dalam  Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:   

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi, salah satunya ialah 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

Yang mana urusan tersebut dirinci lebih lanjut dalam lampiran huruf N Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana, meliputi: 

a. Pengendalian Penduduk 

- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas 

penduduk. 

- Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah 

kabupaten/kota. 

b. Keluarga Berencana 

- Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 

pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.  

- Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).  

- Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta 

pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.  

- Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan 

tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan 

pembinaan kesertaan ber-KB. 

c. Keluarga Sejahtera 

- Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga.  

- Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat 

Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 



- Berdasarkan hal tersebut, dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini 

merupakan kewenangan atribusi yang dibentuk berdasarkan kewenangan 

Pemerintah Daerah dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

2. Judul 

- Judul dalam rancangan peraturan daerah ini, sudah sesuai. Akan tetapi, dibutuhkan 

konsistensi penyebutannya dalam batang tubuh.   

3. Konsiderans  

- Dalam ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada 

konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi 

pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara 

berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.  

- Unsur yuridis dalam Konsiderans Rancangan Peraturan Daerah ini disarankan untuk 

disempurnakan. Hal ini dikarenakan unsur yuridis yang digunakan mendasarkan 

pada Pasal 14 Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, dimana aturan tersebut memang 

mendelegasikan untuk membuat Perda. Namun, bukan rancangan perda tentang 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana seperti yang menjadi judul raperda 

ini, melainkan perda perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga. Hal ini 

tercantum: 

Pasal 14 

(1) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab: 

a. menetapkan pelaksanaan perkembangan  kependudukan dan 

pembangunan keluarga di kabupaten/kota; dan  

b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi  pelaksanaan perkembangan 

kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan 

kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan  masyarakat setempat. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Daerah. 

- Kata yang digunakan pada butir pertimbangan terakhir (huruf d) untuk Peraturan 

Daerah adalah “menetapkan”, hal tersebut disesuaikan dengan  dasar kewenangan 

pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:  

Pasal 18 

(6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. 

- Judul yang tercantum pada konsiderans menimbang huruf d disesuaikan dengan 

judul awal agar konsisten. 

4. Dasar Hukum  

- Dalam ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dasar hukum pembentukan 

Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara 



Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah 

dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.  

- Berdasarkan hal tersebut sebaiknya angka 3 dan angka 6 sampai dengan angka 10, 

disarankan dihapus. 

5. Perumusan norma: 

1) Ketentuan Umum Pasal 1: 

- Dalam ketentuan angka 97 dan 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

menyatakan: Ketentuan umum dapat memuat lebih dari 1 (satu) pasal yang 

berisi: 

a. Batasan pengertian atau definisi; 

b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau 

definisi; dan/atau 

c. Hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 

berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan 

tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

- Dalam ketentuan angka 102 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: 

Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah 

yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.  

- Dalam ketentuan angka 103 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: 

Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan 

kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan 

definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan 

Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. 

- Dalam ketentuan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: Penulisan 

huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan 

pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan 

dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran. 

- Berdasarkan hal tersebut, agar dilakukan pencermatan kembali mengenai 

definisi dan batasan pengertian dalam ketentuan umum rancangan peraturan 

daerah ini, jika tidak tercantum dalam batang tubuh, sebaiknya definisi nya 

dihapus dan tidak perlu dimasukan dalam ketentuan umum. Namun, apabila 

telah tercantum dalam ketentuan umum  diperlukan konsistensi penulisannya 

dalam batang tubuh.Yakni menggunakan huruf kapital. 

2) Ketentuan Bab II Pasal 2 dan Pasal 3:  

- Dalam ketentuan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau 

beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, 

maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.  

- Dalam ketentuan angka 183 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai 

latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan 



Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir 

konsiderans,  serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam 

batang tubuh Peraturan Perundang-undangan. 

- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya Pasal 2 dan Pasal 3 tidak dibuat 

bab tersendiri, tetapi masuk dalam bab ketentuan umum atau penjelasan umum. 

3) Ketentuan Pasal 4:  

- Dalam ketentuan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: Jika 

merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan 

sebagai berikut: f. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil. 

- Berdasarkan hal tersebut, rumusan dalam Pasal ini  diperbaiki dengan diawali 

huruf kecil, kecuali telah tercantum dalam Ketentuan Umum. 

- Dalam ketentuan angka 88 sampai dengan 90 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 2011 menyatakan: Jika unsur atau rincian dalam tabulasi 

dimaksudkan sebagai rincian kumulatif (dan), alternatif (atau), dan 

kumulatif/alternatif (dan/atau) 

- Berdasarkan ketentuan tersebut sebaiknya perumusan tabulasi pada materi 

muatan pasal ini ditambahkan konjungsi (dan, atau, dan/atau) yang di letakkan 

di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. 

4) Ketentuan Pasal 6:  

- Dalam ketentuan angka 268  Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 

menyatakan bahwa: Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah 

ditetapkan,gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang 

bersangkutan dijatuhi sanksi. 

- Rumusan pasal ini menyebutkan tentang kewajiban penduduk. Lalu apakah 

nantinya kewajiban yang tercantum disini akan memiliki konsekuensi adanya 

sanksi?. Sehingga, disarankan agar dicermati kembali penggunaan kata wajib 

tersebut. Dan penempatan sanksinya agar dijadikan satu dalam pasal yang 

mengatur. 

5) Ketentuan Paragraf 2 mengenai GDPK :  

- Pengaturan materi mengenai GDPK dalam rancangan peraturan daerah ini, 

menurut kami terlalu detail dan teknis. Disarankan agar disederhanakan lagi 

pengaturannya, dikarenakan terdapat pendelegasian lebih lanjut ke peraturan 

Bupati. 

6) Ketentuan Pasal 20: 

- Rumusan pasal ini berisi mengenai tujuan pengendalian penduduk. Dimana 

tujuan tersebut sudah dituangkan dalam Pasal 3 ayat (1) rancangan peraturan 

daerah ini. Disarankan agar Pasal ini dihapus. Dikarenakan menimbulkan 

adanya rumusan yang rangkap.  

7) Ketentuan Pasal 26 ayat (3): 

- Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), bentuk terikat ditulis 

serangkai dengan kata yang mengikutinya. Saran perubahan: nonpermanen. 

8) Ketentuan Pasal 26 ayat (4): 

- Rumusan ini berisi mengenai mobilitas penduduk internasional. Tercantum kata 

Pemerintah dalam rumusan ini, Pemerintah  manakah yang dimaksud? Dan 



apakah terdapat kewenangan dari kabupaten Temanggung itu sendiri dalam 

mobilitas penduduk internasional?. Sehingga rumusan ini perlu pencermatan 

kembali mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung. 

Disarankan agar rumusan ayat ini dihapus, apabila tidak ditemukan adanya 

kewenangan pemerintah daerah. 

9) Ketentuan Pasal 30 ayat (3): 

- Sebaiknya perumusan tabulasi pada materi muatan pasal ini ditambahkan 

konjungsi (dan, atau, dan/atau) yang di letakkan di belakang rincian kedua dari 

rincian terakhir.  

10) Ketentuan Pasal 33 : 

- Disarankan agar rincian mengenai kegiatan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat 

(1) masuk dalam penjelasan pasal demi pasal. 

- Dalam ketentuan angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian 

tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan 

rumusan digunakan teknik pengacuan. 

- Berdasarkan ketentuan tersebut, Pasal 33 ayat (2) sebaiknya menggunakan 

pengacuan. Agar tidak ada lagi rumusan yang mengulang.  

11) Ketentuan Pasal 50: 

- Dalam ketentuan angka 85 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 

menyatakan:Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan 

dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk 

tabulasi.  

- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya perumusan diubah menjadi bentuk 

tabulasi. Agar lebih mudah untuk dipahami. 

12) Penjelasan: 

- Dalam ketentuan angka 85 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: Rincian 

penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka 

Romawi dan ditulis dengan huruf kapital. 

- Saran perubahan: I. UMUM 

      II. PASAL DEMI PASAL 

 
 

C. Raperda tentang Cagar Budaya. 

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

a. Dalam Pasal 95 Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2010 disebutkan bahwa 

tugas Pemerintah Daerah adalah melakukan pelindungan, pengembangan, dan 

pemanfaatan cagar budaya.  

b. Dalam Pasal 360 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kawasan cagar 

budaya merupakan salah satu dari kawasan khusus dalam menyelenggarakan 

fungsi pemerintahan yang bersifat strategis, yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat bagi wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. 

c. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa 

kewenangan pemerintah kabupaten/kota berupa penetapan cagar budaya 

peringkat kabupaten/kota, pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota, 



dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota 

dalam 1 daerah provinsi. 

d. Berdasarkan hal tersebut, dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini 

merupakan kewenangan atribusi yang dibentuk berdasarkan kewenangan 

Pemerintah Daerah dalam bidang cagar budaya. 

2. Judul 

Judul dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, sudah sesuai. 

3. Konsiderans  

a. Dalam ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada 

konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang 

menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya 

ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam 

Raperda ini, disarankan untuk merumuskan unsur yuridisnya tanpa menyebutkan 

jenis peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenangnya. 

Sehingga disarankan perubahan penormaan menjadi “Bahwa pemerintah daerah 

mempunyai tugas melakukan pelindungan pengembangan dan pemanfaatan 

cagar budaya maka perlu ditindaklanjuti dengan membentuk peraturan daerah 

tentang cagar budaya”. 

b. Kata yang digunakan pada butir pertimbangan terakhir (huruf d) untuk Peraturan 

Daerah adalah “menetapkan”, hal tersebut disesuaikan dengan  dasar kewenangan 

pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:  

Pasal 18 

(6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. 

4. Dasar Hukum  

Sesuai angka 39 Lampiran II UU 12 2011  tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan bahwa dasar pembentukan Perda adalah Pasal 18 (6) 

UUD 1945, UU Pemerintahan Daerah, dan UU Pembentukan Daerah. 

Disarankan untuk menghapus peraturan yang tidak sesuai ketentuan dalam 

Lampiran II UU 12 2011 tersebut dalam dasar hukum Raperda ini . 

5. Perumusan Norma 

a. Ketentuan Umum Pasal 1: 

- Sesuai dengan angka 102 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang 

dimuat dalam ketentuan umum hanya kata atau istilah yang digunakan 

berulang-ulang di dalam pasal selanjutnya. Sehingga disarankan untuk 

menghapus kata atau istilah yang tidak disebutkan berulang dalam batang 

tubuh, antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dikuasai oleh Negara, 

Insentif, dan Cagar Budaya Nasional. 

b. Pada Bab II Ruang Lingkup Pasal 2: 

- Sesuai lampiran UU 23 2014 yang menjadi kewenangan Pemda Kab/Kota 



terkait budaya antara lain tentang penetapan, pengelolaan cagar budaya, 

dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah dalam 1 provinsi. 

Disarankan untuk penormaan dalam Perda ini sesuai dengan kewenangan 

yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai UU 23 2014 

tersebut.  

- Sesuai dengan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan jika 

merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan 

ketentuan setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil. Kecuali 

sudah masuk dalam ketentuan umum. 

c. Ketentuan Pasal 23: 

Dalam Pasal ini terdapat penggunaan kata wajib. Sesuai dengan angka 268 

UU No.12 Tahun 2011 Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang 

telah ditetapkan,gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, 

yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Sehingga disarankan untuk mengatur 

mengenai sanksi dalam Raperda ini. 

d. Ketentuan Pasal 25 (2) huruf e : 

- Pada Pasal ini terdapat penormaan bahwa penyesuaian pada masa 

mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan 

keselamatan cagar budaya. Pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2010 berbunyi bahwa Pemugaran harus memungkinkan 

dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan 

tetapbmempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar 

Budaya. Disarankan penormaan pada pasal di Raperda ini untuk 

menyesuaikan dengan bunyi dari Undang-Undang tersebut. 

e. Ketentuan Pasal 31: 

- Rumusan pada pasal ini ada di dalam Pasal 110 UU 11/2010 yaitu Setiap 

orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengubah 

fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya 

sebagaimana dimaksud daiam Pasai 81 ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah). Sehingga disarankan merubah penormaan pada pasal ini 

menjadi : 

Pasal 31 

1)  Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya 

atau Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh 

maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati. 

2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

f. Ketentuan Pasal 43: 

- Rumusan pasal ini mengadopsi rumusan dari Pasal 95 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengenai tugas dan 

wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara umum. 

Disarankan untuk menyesuaikan kembali wewenang Pemerintah Daerah 



dalam pasal ini sesuai dengan Undang-Undang tersebut,agar menjadi jelas 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terkait cagar budaya. 

g. Ketentuan Pasal 48 : 

- Dalam pasal ini diatur tentang kepemilikan oleh asing, disarankan untuk 

mengecek kembali ketentuan mengenai pemilikan oleh asing dalam ayat ini 

sesuai dengan ketentuan dalam undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 

tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 

h. Ketentuan Pasal 70 : 

- Dalam pasal ini tentang Kerjasama Daerah, disarankan untuk disesuaikan 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2020 tentang Tata 

cara Kerja Sama Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan pihak ketiga. 

i. Ketentuan Pasal 75 : 

- Sesuai Angka 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi 

keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu 

bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau 

sanksi keperdataan. 

- Angka 65 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan: 

Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat 

lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan 

dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan 

demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi 

pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab. 

- Berdasarkan ketentuan tersebut, Bab mengenai Sanksi Administratif 

seharusnya dihapus dan penempatan sanksi seharusnya melekat dalam 

Pasal, atau apabila terdapat beberapa Pasal yang memuat norma “wajib” 

atau “dilarang” dapat ditempatkan dalam Bagian dari Bab tersebut. 

 
 

D. Raperda tentang Retribusi Laboratorium Lingkungan. 

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

a. Berdasarkan pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pemakaian 

laboratorium lingkungan merupakan pemakaian kekayaan daerah yang menjadi 

objek retribusi pemakaian kekayaan daerah. 

b. Berdasarkan Pasal 149 ayat (3) dan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa perlu diatur 

ketentuan tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa laboratorium 

lingkungan dalam sebuah Peraturan Daerah. 

2. Judul 

Judul dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, sudah sesuai. 

3. Konsiderans 

Dalam ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada konsiderans 

Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 



memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan 

pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, 

sosiologis, dan yuridis. Raperda ini merupakan Raperda yang bersifat atribusi karena 

tidak ada perintah langsung dari peraturan yang ada di atasnya, sehingga disarankan 

untuk menyusun kembali unsur filosofis, sosiologis dan yuridis secara berurutan. 

4. Dasar hukum 

Sesuai angka 39 dan 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa 

dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah yaitu Pasal 18 (6) UUD NRI 1945, 

Undang-Undang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. 

Sehingga disarankan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai ketentuan 

tersebut untuk dihapus. 

5. Perumusan Norma 

a. Ketentuan Umum Pasal 1 : 

Sesuai dengan angka 102 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang 

dimuat dalam ketentuan umum hanya kata atau istilah yang digunakan berulang-

ulang di dalam pasal selanjutnya. Sehingga disarankan untuk menghapus kata 

atau istilah yang tidak disebutkan berulang dalam batang tubuh berupa definisi 

sumber air dan baku mutu air limbah, dan masa retribusi.  

b. Bab II Maksud dan Tujuan : 

Sesuai dengan angka 98 Lampiran Undang-Undang 12 Tahun 2011, penormaan 

mengenai maksud dan tujuan disarankan untuk dimasukkan dalam Bab I 

Ketentuan Umum. 

c. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) 

Sesuai Pasal 151  (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditentukan bahwa 

retribusi berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif 

retribusi. Sehingga disarankan penormaan pada ayat ini menyesuaikan 

ketentuan tersebut. 

d. Ketentuan Pasal 18 ayat (5) 

Terdapat frasa “surat lain yang sejenis”,  Disarankan untuk dijelaskan dalam 

penjelasan pasal per pasal mengenai surat lain yang sejenis agar menjadi jelas. 

e. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) 

Terdapat frasa “dokumen lain yang dipersamakan”, Disarankan untuk dijelaskan 

dalam penjelasan pasal per pasal mengenai surat lain yang sejenis agar menjadi 

jelas. 

f. Bagian kedelapan : 

Terdapat frasa Pembebasan Retribusi pada judul bagian. Pembebasan sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, berkaitan tarif sehingga 

disebut dengan pembebasan tarif. Sedangkan ang berkaitan dengan sanksi 

menggunakan kata penghapusan.  Disarankan untuk menyesuaikan kata 

tersebut dengan penghapusan, karena pada bagian ini hanya membahas 

mengenai sanksi. 

g. Ketentuan Pasal 22 huruf a : 

Terdapat frasa “ketetapan retribusi yang tidak benar”, disarankan untuk 

memberikan penjelasan frasa ini dalam penjelasan pasal per pasal. 



h. Penjelasan Umum. 

Disarankan untuk menyesuaikan judul pada penjelasan ini dengan judul pada 

bagian paling atas Raperda ini. 

 

 

E. Raperda tentang Retribusi Instalasi Pengelolaan Tinja. 

1. Konsiderans 

Rancangan peraturan daerah ini merupakan kewenangan atribusi bagi pemerintah 

daerah, sehingga konsideran menimbang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan 

yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya 

ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. 

Disarankan untuk konsideran menimbang perlu disusun kembali unsur filosofis, 

sosiologis, dan yuridisnya secara berurutan. 

2. Dasar hukum 

Dasar hukum mengingat dalam rancangan peraturan daerah ini disarankan untuk 

disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu dasar hukum 

pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18    ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan 

Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. 

3. Teknik penulisan 

a. Penulisan menetapkan 

Menetapkan: ditulis tanpa spasi. 

b. Penulisan batasan pengertian atau definisi 

Disarankan untuk disesuaikan dengan angka 101 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau 

akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan 

angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. 

c. Penulisan BAB ruang lingkup dan tujuan 

Disarankan untuk disesuaikan dengan angka 98 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

yaitu hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 

berikutnya  antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan 

tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab 

4. Ketentuan umum 

a. Definisi pemeriksaan disarankan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

b. Definisi penyidikan tindak pidana di di bidang retribusi disarankan untuk 

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

5. Perumusan norma 

a. Pasal 5 

Pasal 5 ayat (1) disarankan menghindari kata adalah dalam batang tubuh 

disarankan menggukan kata merupakan. 



b. Pasal 7 

Disarankan mengganti kata adalah dengan kata meliputi. 

c. Pasal 10 

Disarankan untuk memperjelas pasal pengacuannya. 

d. Pasal 11 

Pasal 11 ayat (2) disarankan menggunakan tabulasi. 

e. Pasal 14 

Pasal 14 ayat (2) disarankan untuk dicermati kembali pengacuan ayatnya. 

f. Pasal 16 ayat (3) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan dengan pasal 160 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berbunyi 

“Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau 

kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 

persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar 

dan ditagih dengan menggunakan STRD”. 

g. Pasal 17 

Pasal 17 ayat (1) tidak ada dasar hukum penormaan pasal ini, apabila tidak 

membawa pengaruh besar terhadap rancangan peraturan daerah ini, disarankan 

untuk dihapus. 

h. Pasal 21 

Disarankan untuk dicermati kembali dan disesuaikan dengan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

 

F. Raperda tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Temanggung. 

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

- Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 

Kesehatan Nasional menyatakan bahwa: 

Pasal 2 

(1) Pengelolaan kesehatan diselenggarakan melalui pengelolaan administrasi 

kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya 

kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan 

masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta 

pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung 

guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

(2) Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara berjenjang di pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi 

daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. 

- Dalam  Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:   

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi, salah satunya ialah kesehatan. 

Yang mana urusan tersebut dirinci lebih lanjut dalam lampiran huruf B Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, meliputi: 



1) Upaya Kesehatan 

- Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah 

kabupaten/kota. 

- Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah 

kabupaten/kota.  

- Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan 

tingkat Daerah kabupaten/kota. 

2) Sumber Daya Manusia Kesehatan 

- Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. 

- Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP 

Daerah kabupaten/kota. 

3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman 

- Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.  

- Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). 

- Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT 

kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.  

- Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.  

- Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga. 

4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 

- Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, 

kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha 

tingkat kabupaten/kota. 

- Berdasarkan hal tersebut, dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini 

merupakan kewenangan atribusi yang dibentuk berdasarkan kewenangan 

Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan. 

2. Konsiderans  

- Dalam ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada 

konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi 

pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara 

berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.  

- Berdasarkan ketentuan tersebut, konsiderans dalam rancangan peraturan daerah ini 

belum mengandung unsur filosofis. Disarankan untuk menambahkan unsur tersebut. 

3. Diktum 

Sesuai angka Angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan Jenis dan nama yang 

tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan 

tanpa frasa Provinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital 

dan diakhiri dengan tanda baca titik 

4. Perumusan norma: 

a. Ketentuan Umum Pasal 1: 

- Dalam ketentuan angka 97 dan 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 



menyatakan: Ketentuan umum dapat memuat lebih dari 1 (satu) pasal yang 

berisi: 

a. Batasan pengertian atau definisi; 

b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau 

definisi; dan/atau 

c. Hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 

berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan 

tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

- Dalam ketentuan angka 102 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: 

Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah 

yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.  

- Dalam ketentuan angka 103 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: 

Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan 

kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan 

definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan 

Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. 

- Dalam ketentuan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: Penulisan 

huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan 

pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan 

dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran. 

- Berdasarkan hal tersebut, agar dilakukan pencermatan kembali mengenai 

definisi dan batasan pengertian dalam ketentuan umum rancangan peraturan 

daerah ini, jika tidak tercantum dalam batang tubuh, sebaiknya definisi nya 

dihapus dan tidak perlu dimasukan dalam ketentuan umum. Namun, apabila 

telah tercantum dalam ketentuan umum  diperlukan konsistensi penulisannya 

dalam batang tubuh.Yakni menggunakan huruf kapital. 

b. Ketentuan Bab II Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4:  

- Dalam ketentuan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau 

beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, 

maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.  

- Dalam ketentuan angka 183 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai 

latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir 

konsiderans,  serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam 

batang tubuh Peraturan Perundang-undangan. 

- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya Pasal 2 dan Pasal 3 tidak dibuat 

bab tersendiri, tetapi masuk dalam bab ketentuan umum atau penjelasan umum. 

c. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (7):  

- Penyebutan “ Pemerintah” selain Pemerintah Daerah, tidak perlu dituliskan. 

Karena yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah hanyalah di Daerah 



Kabupaten Temanggung. Sehingga Disarankan cukup dituliskan Pemerintah 

Daerah saja. 

d. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) : 

Sesuai Angka 85 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 

menyatakan:Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan 

dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi. 

Sehingga disarankan untuk menyesuaikan penormaan pada ayat ini sesuai dengan 

ketentuan tersebut. 

e. Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9:  

- Pengaturan materi mengenai UKM dalam rancangan peraturan daerah ini, 

menurut kami terlalu teknis. Jika dalam rancangan ini nantinya akan dibuat 

peraturan teknis, disarankan agar materi yang teknis dan mendetail tersebut 

dimasukan dalam peraturan teknis tersebut.   

f. Ketentuan Pasal 12: 

- Pengacuan dalam Pasal ini disarankan untuk disebutkan pula ayatnya, sehingga 

lebih jelas.  

g. Ketentuan Pasal 14 : 

Penormaan pasal ini mengenai pembiayaan UKP. Hal ini bersifat teknis yang dapat 

diatur dengan peraturan bupati. Sehingga disarankan untuk mengatur norma 

mengenai pembiayaan UKP ini dalam Peraturan Bupati, dan membunyikan 

penormaan pendelegasian tersebut dalam Peraturan Daerah ini. 

h. Ketentuan Pasal 15 ayat (1): 

- Penyebutan “Pemerintah” dalam rumusan ini apakah Pemerintah Pusat ?. Jika 

benar disarankan untuk mempertimbangkan kembali pencantuman rumusan ini, 

dikarenakan Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan mengatur 

Pemerintah Pusat.  

i. Ketentuan Pasal 15 ayat (2): 

- Dalam rumusan ini, apakah sumber pembiayaan hanya dibatasi dilingkup ini 

saja? Bagaimana apabila terdapat sumber pembiayaan lainnya?  

j. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (2): 

- Dalam ketentuan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: Jika 

merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan 

sebagai berikut: f. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil. 

- Berdasarkan hal tersebut, rumusan dalam Pasal ini  diperbaiki dengan diawali 

huruf kecil, kecuali telah tercantum dalam Ketentuan Umum. 

k. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) : 

- Penormaan ayat ini sama dengan penormaan dalam Pasal 14, sehingga 

disarankan untuk dihapus. 

l. Ketentuan Pasal 20 ayat (1): 

- Dalam ketentuan angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya 

digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang–undangan. Kata, frasa, 

atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa 

Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung ( )  



- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya penulisannya dicetak miring. 

m. Ketentuan Pasal 21 ayat (1): 

- Disarankan rumusan ini dibentuk tabulasi. Agar lebih mudah dibaca dan 

dipahami. 

- Dalam rumusan ini menyebutkan adanya sumber pembiayaan kesehatan yang 

merupakan bantuan dari luar negeri, Mengenai bantuan tersebut tidak 

disebutkan dalam Perpres 72 2012. Dipertanyakan darimana sumber penormaan 

ini dan disarankan untuk disesuaikan bantuan tersebut dengan kondisi 

empirisnya di Kabupaten Temanggung 

n. Ketentuan Pasal 21 ayat (1): 

- Disarankan rumusan ini dibentuk tabulasi. Agar lebih mudah dibaca dan 

dipahami. 

- Dalam rumusan ini menyebutkan adanya sumber pembiayaan kesehatan yang 

merupakan bantuan dari luar negeri? Mengenai bantuan tersebut tidak 

disebutkan dalam Perpres 72 2012. Lalu darimana sumber penormaan ini? 

Apakah di kabupaten temanggung pernah mendapatkan bantuan tersebut?. 

o. Ketentuan Pasal 36: 

- Disarankan untuk menambahkan kata pengangkatan, agar pengadaan dan 

pengangkatan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

p. Ketentuan Pasal 36: 

- Disarankan untuk menambahkan kata pengangkatan, agar pengadaan dan 

pengangkatan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

q. Ketentuan Pasal 37: 

- Penyebutan “Aparatur Sipil Negara” disarankan untuk dimasukkan dalam 

Ketentuan Umum, karena disebutkan berulang kali. 

r. Ketentuan Pasal 44: 

- Disarankan untuk dimasukkan penormaan mengenai kerjasama Dinas dengan 

instansi terkait dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan 

Tenaga Kesehatan Asing, karena hal yang berkaitan dengan tenaga kerja asing 

merupakan kewenangan imigrasi. 

s. Ketentuan pasal 54 ayat (2): 

- Terdapat bahasa asing evidence based, sesuai dengan angka 254 Lampiran II 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa penggunaan kata atau frasa 

asing dapat digunakan dengan didahului padanan bahasa indonesianya terlebih 

dahulu, kata asing tersebut ditulis miring dan diletakkan diantara tanda baca 

kurung. disarankan untuk menyesuaikan penulisan  bahasa asing tersebut 

dengan ketentuan angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tersebut. 

t. Ketentuan Pasal 56: 

- Agar dicermati kembali pasal pengacuan yang dicantumkan. 

u. Bab mengenai Ketentuan Penyidikan : 



- Mengapa dibuat bab tentang ketentuan penyidikan dalam rancangan peraturan 

daerah ini? Sedangkan dalam raperda ini tidak mengatur mengenai ketentuan 

pidana. Sebaiknya agar ketentuan tersebut dihapus. 

 

 

G. Raperda tentang Pelayanan Ketenagakerjaan.  

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

- Dalam  Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:   

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi, salah satunya ialah 

tenaga kerja. Yang mana urusan tersebut dirinci lebih lanjut dalam lampiran huruf F 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, meliputi: 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, meliputi: 

a. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

- Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. 

- Pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta. 

- Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.  

- Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil.  

- Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota. 

b. Penempatan Tenaga Kerja 

- Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota. 

- Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. 

- Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota. 

- Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah 

kabupaten/kota.  

- Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah 

kabupaten/kota. 

c. Hubungan Industrial 

- Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama 

untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah 

kabupaten/kota. 

- Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja 

dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota. 

- Berdasarkan hal tersebut, dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini 

merupakan kewenangan atribusi yang dibentuk berdasarkan kewenangan 

Pemerintah Daerah dalam bidang tenaga kerja. 

- Dikarenakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

terdapat perubahan yang cukup signifikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disarankan agar subtansi rancangan peraturan 

daerah ini disesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut. Dengan tetap 

memperhatikan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. 

2. Konsiderans  



- Dalam ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada 

konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi 

pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara 

berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.  

- Unsur yuridis dalam Konsiderans Rancangan Peraturan Daerah ini disarankan untuk 

disempurnakan. Apabila tetap ingin mempertahankan penyebutan judul undang-

undang, agar disesuaikan dengan perubahan undang-undang yang terbaru.  

- Kata yang digunakan pada butir pertimbangan terakhir (huruf d) untuk Peraturan 

Daerah adalah “menetapkan”, hal tersebut disesuaikan dengan  dasar kewenangan 

pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:  

Pasal 18 

(6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. 

3. Dasar Hukum  

- Dalam ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dasar hukum pembentukan 

Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah 

dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.  

- Dalam dasar hukum mengingat ini disebutkan bahwa dasar pembentukan daerah 

Kabupaten Temanggung adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Disarankan untuk dicek kembali apakah sudah 

benar nomor undang-undang tersebut, karena Undang-Undang pembentukan 

daerah Kabupaten Temanggung adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 

Djawa Tengah. 

- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya angka 3 sampai dengan angka 6, angka 

8 sampai dengan angka 11, angka 13 sampai dengan angka 21, disarankan 

dihapus. 

4. Perumusan Norma 

Sebagian pasal mengacu pada Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2020 dan 

Permenaker No. 10 tahun 2018. 

a. Ketentuan Bab I, Pasal 1 Ketentuan Umum : 

- Sesuai angka 102 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa 

kata atau istilah yang dimasukkan dalam Ketentuan Umum hanyalah kata atau 

istilah yang disebutkan berulang kali dalam batang tubuh. Sehingga disarankan 

agar mencermati kembali atau kata atau istilah yang hanya sekali disebutkan 

dalam batang tubuh agar tidak perlu dimasukkan dalam Ketentuan Umum. 

- Pada angka 9  dan 10 Ketentuan umum disarankan definisi dalam ketentuan 

umum diambil pengertian yang paling sesuai dengan materi muatan dalam 



Perda ini. Sehingga saran perubahan definisinya menjadi : 

9. Pengusaha adalah Orang perseorangan, persekutuan, atau badan 

hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau 

yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan 

miliknya, yang berada di Indonesia dan/atau yang berkedudukan di 

luar wilayah Indonesia. 

10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha sosial atau usaha-usaha 

lain yang berbadan  hukum  atau  tidak, milik orang perseorangan, 

milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik  swasta  

maupun  milik  negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

b. Ketentuan Pasal 2 Ruang Lingkup : 

Sesuai Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan Jika merumuskan pasal 

atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut setiap 

frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil. Kecuali sudah masuk dalam 

ketentuan umum. Sehingga disarankan untuk penulisan rincian dalam pasal ini 

untuk ditulis dengan huruf kecil kecuali  kata atau istilah yang masuk dalam 

Ketentua Umum. 

c. Ketentuan pasal 3 : 

Sesuai angka 98 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Ketentuan 

umum berisi: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang 

dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang 

bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain 

ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan 

tersendiri dalam pasal atau bab. Sehingga disarankan agar pasal ini menyesuaikan 

ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dan 

dimasukkan dalam Bab I. 

d. Ketentuan Pasal 7 ayat (3): 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker Pasal 13 (1) Pelatihan 

kerja diselenggarakan oleh:  

a. lembaga pelatihan kerja pemerintah;  

b. lembaga pelatihan kerja swasta; atau  

c. lembaga pelatihan kerja perusahaan. 

Sehingga disarankan agar ayat (3) pasal ini, untuk disesuaikan dengan keadaan di 

Kabupaten Temanggung, sehingga penormaan pada ayat ini dapat dilaksanakan. 

e. Ketentuan Pasal 20 

Perusahaan yang berlokasi dalam wilayah Daerah, wajib melaporkan 

lowongan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja kepada perangkat 

daerah yang membidangi ketenagakerjaan.  

Dalam pasal ini menggunakan kata wajib, kata wajib memiliki konsekuensi sanksi 

yang dapat dikenakan apabila ada pelanggarannya, disarankan untuk mengecek 

kembali penggunaan frasa wajib dalam pasal ini. 

f. Ketentuan Pasal 30, Pasal 43: 



Terdapat bahasa asing Unprosedural dan online. Sesuai dengan angka 254 

Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa penggunaan kata atau 

frasa asing dapat digunakan dengan didahului padanan bahasa indonesianya 

terlebih dahulu, kata asing tersebut ditulis miring dan diletakkan diantara tanda baca 

kurung. disarankan untuk menyesuaikan penulisan  bahasa asing tersebut dengan 

ketentuan angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. 

g. Ketentuan Pasal 52 : 

Terdapat frasa Materi Sosialisasi. Karena hal ini bersifat teknis yang dapat bisa 

diatur dengan Peraturan Bupati sehingga disarankan penormaan ayat ini diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati, sehingga saran perubahannya menjadi : 

(3) sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupati. 

h. Ketentuan Pasal 59 ayat (3) 

Terdapat penormaan bahwa denda masuk menjadi pendapatan daerah. Karena 

denda sanksi Pidana tidak bisa untuk kas Daerah akan tetapi Kas Negara. 

Disarankan untuk merubah penormaan ini menjadi denda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) masuk menjadi pendapatan negara. 

 

 

 

Kepala Kantor Wilayah, 

 

 

A. Yuspahruddin 

NIP 196305281985031002 
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Nomor : W.13-PP.04.02-249 25 Oktober 2021 
Sifat : Sangat Segera  

Lampiran : 1 (satu) berkas  

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,  

Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 

 
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung 

di tempat 

 
Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 

HK/180/1528/IX/2021 tanggal 14 September 2021 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda, 

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 

tentang: 

1. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekusor Narkotika; 

2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

3. Cagar Budaya; 

4. Retribusi Laboratorium Lingkungan; 

5. Retribusi Instalasi Pengelolaan Tinja; 

6. Sistem Kesehatan Kabupaten Temanggung;dan 

7. Pelayanan Ketenagakerjaan.  

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan 

Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara 

sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 

 
Kepala Kantor Wilayah, 
 
 
 
A. Yuspahruddin 
NIP 196305281985031002 
 
 

Tembusan Yth: 
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
2. Sekretaris Jenderal; 
3. Inspektur Jenderal; dan 
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 
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LAMPIRAN 
Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah 
NOMOR : W.13-PP.04.02- 249 
TANGGAL : 25 Oktober  2021 

 

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  

 

A. Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika. 

1. Konsiderans  

Rancangan peraturan daerah ini merupakan kewenangan atribusi bagi pemerintah 

daerah, sehingga konsideran menimbang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan 

yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya 

ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Unsur filosofis 

dalam rancangan peraturan daerah ini disarankan untuk dirumuskan kembali. 

2. Dasar hukum 

Dasar hukum mengingat dalam rancangan peraturan daerah ini disarankan untuk 

disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu dasar hukum 

pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18    ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan 

Daerah dan UndangUndang tentang Pemerintahan Daerah. 

3. Teknik penulisan 

a. Penulisan kata memutuskan 

Disarankan untuk disesuaikan dengan angka 54 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

menyatakan kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa 

spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta 

diletakkan di tengah marjin. 

b. Penulisan BAB asas, maksud dan tujuan 

Disarankan untuk disesuaikan dengan angka 98 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

yaitu hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa 

pasal berikutnya  antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan 

tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

c. Penulisan ruang lingkup 

Apabila ruang lingkup dalam rancangan peraturan daerah ini seperti daftar isi, 

maka disarankan untuk disesuaikan dengan urutan BAB dalam batang tubuh 

rancangan peraturan daerah. 

4. Perumusan norma 

a. Pasal 5 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 



 

 

b. Pasal 6 ayat (2)  

Disarankan untuk disesuaikan dengan 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika, berbunyi “Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), 

dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik”. 

c. Pasal 9 ayat (2) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

d. Pasal 14 ayat (1) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

yaitu dengan menambahkan pembentukan desa bersih narkotika dan prekursor 

narkotika. 

e. Pasal 14 ayat (6) 

Terdapat kata wajib, disarankan untuk disesuaikan dengan angka 268 Lampiran 

II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan  untuk menyatakan adanya suatu kewajiban  yang telah 

ditetapkan, gunakan  kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang 

bersangkutan  dijatuhi sanksi. 

f. Pasal 15 ayat (2) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

bahwa format rencana aksi daerah berpedoman pada format yang ditentukan 

dalam peraturan perunfang-undangan. 

g. Pasal 16 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

bahwa Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan 

penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional, 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik pegawai negeri sipil 

tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian 

yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan prekursor 

narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 



h. Pasal 21 

Dalam pasal 21 ayat (2) huruf b, disarankan untuk disesuaikan dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tetap menambahkan frasa 

dengan syarat tertentu. 

i. Pasal 21 ayat (5) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

dengan tetap menambahkan frasa dengan persyaratan tertentu. 

j. Pasal 22 ayat (2) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

berbunyi “Pemerintah Daerah wajib mempersiapkan sumber daya manusia 

berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam penanganan 

penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan”. 

k. Pasal 23 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2018 tentang Kerja Sama Daerah. 

l. Pasal 24 

Dalam pasal 24 ayat (3) huruf e disarankan untuk disesuaikan dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu dengan menambahkan frasa 

agar benar-benar pulih. 

m. Pasal 35 

Disarankan untuk disesuaikan dengan angka 65,66 dan 66 Lampiran II Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, 

- Angka 64 Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi 

keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu 

bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau 

sanksi keperdataan. 

- Angka 65 Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau 

keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi 

keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. 

Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus 

memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu 

bab. 

- Angka 66 Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, 

pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, 

atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, 



ganti kerugian. 

5. Penjelasan umum 

Disarankan untuk dicermati lagi, dan perumusan penjelasan umum disesuaikan 

dengan angka 183 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Penjelasan umum memuat uraian 

secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran,  maksud, dan tujuan 

penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat 

dalam butir konsiderans,  serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung 

dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan. 

 

 

B. Raperda tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

- Dalam  Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:   

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi, salah satunya ialah 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

Yang mana urusan tersebut dirinci lebih lanjut dalam lampiran huruf N Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana, meliputi: 

a. Pengendalian Penduduk 

- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas 

penduduk. 

- Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah 

kabupaten/kota. 

b. Keluarga Berencana 

- Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 

pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.  

- Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).  

- Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta 

pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.  

- Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan 

tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan 

pembinaan kesertaan ber-KB. 

c. Keluarga Sejahtera 

- Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga.  

- Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat 

Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 



- Berdasarkan hal tersebut, dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini 

merupakan kewenangan atribusi yang dibentuk berdasarkan kewenangan 

Pemerintah Daerah dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

2. Judul 

- Judul dalam rancangan peraturan daerah ini, sudah sesuai. Akan tetapi, dibutuhkan 

konsistensi penyebutannya dalam batang tubuh.   

3. Konsiderans  

- Dalam ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada 

konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi 

pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara 

berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.  

- Unsur yuridis dalam Konsiderans Rancangan Peraturan Daerah ini disarankan untuk 

disempurnakan. Hal ini dikarenakan unsur yuridis yang digunakan mendasarkan 

pada Pasal 14 Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, dimana aturan tersebut memang 

mendelegasikan untuk membuat Perda. Namun, bukan rancangan perda tentang 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana seperti yang menjadi judul raperda 

ini, melainkan perda perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga. Hal ini 

tercantum: 

Pasal 14 

(1) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab: 

a. menetapkan pelaksanaan perkembangan  kependudukan dan 

pembangunan keluarga di kabupaten/kota; dan  

b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi  pelaksanaan perkembangan 

kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan 

kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan  masyarakat setempat. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Daerah. 

- Kata yang digunakan pada butir pertimbangan terakhir (huruf d) untuk Peraturan 

Daerah adalah “menetapkan”, hal tersebut disesuaikan dengan  dasar kewenangan 

pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:  

Pasal 18 

(6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. 

- Judul yang tercantum pada konsiderans menimbang huruf d disesuaikan dengan 

judul awal agar konsisten. 

4. Dasar Hukum  

- Dalam ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dasar hukum pembentukan 

Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara 



Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah 

dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.  

- Berdasarkan hal tersebut sebaiknya angka 3 dan angka 6 sampai dengan angka 10, 

disarankan dihapus. 

5. Perumusan norma: 

1) Ketentuan Umum Pasal 1: 

- Dalam ketentuan angka 97 dan 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

menyatakan: Ketentuan umum dapat memuat lebih dari 1 (satu) pasal yang 

berisi: 

a. Batasan pengertian atau definisi; 

b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau 

definisi; dan/atau 

c. Hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 

berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan 

tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

- Dalam ketentuan angka 102 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: 

Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah 

yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.  

- Dalam ketentuan angka 103 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: 

Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan 

kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan 

definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan 

Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. 

- Dalam ketentuan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: Penulisan 

huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan 

pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan 

dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran. 

- Berdasarkan hal tersebut, agar dilakukan pencermatan kembali mengenai 

definisi dan batasan pengertian dalam ketentuan umum rancangan peraturan 

daerah ini, jika tidak tercantum dalam batang tubuh, sebaiknya definisi nya 

dihapus dan tidak perlu dimasukan dalam ketentuan umum. Namun, apabila 

telah tercantum dalam ketentuan umum  diperlukan konsistensi penulisannya 

dalam batang tubuh.Yakni menggunakan huruf kapital. 

2) Ketentuan Bab II Pasal 2 dan Pasal 3:  

- Dalam ketentuan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau 

beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, 

maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.  

- Dalam ketentuan angka 183 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai 

latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan 



Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir 

konsiderans,  serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam 

batang tubuh Peraturan Perundang-undangan. 

- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya Pasal 2 dan Pasal 3 tidak dibuat 

bab tersendiri, tetapi masuk dalam bab ketentuan umum atau penjelasan umum. 

3) Ketentuan Pasal 4:  

- Dalam ketentuan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: Jika 

merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan 

sebagai berikut: f. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil. 

- Berdasarkan hal tersebut, rumusan dalam Pasal ini  diperbaiki dengan diawali 

huruf kecil, kecuali telah tercantum dalam Ketentuan Umum. 

- Dalam ketentuan angka 88 sampai dengan 90 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 2011 menyatakan: Jika unsur atau rincian dalam tabulasi 

dimaksudkan sebagai rincian kumulatif (dan), alternatif (atau), dan 

kumulatif/alternatif (dan/atau) 

- Berdasarkan ketentuan tersebut sebaiknya perumusan tabulasi pada materi 

muatan pasal ini ditambahkan konjungsi (dan, atau, dan/atau) yang di letakkan 

di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. 

4) Ketentuan Pasal 6:  

- Dalam ketentuan angka 268  Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 

menyatakan bahwa: Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah 

ditetapkan,gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang 

bersangkutan dijatuhi sanksi. 

- Rumusan pasal ini menyebutkan tentang kewajiban penduduk. Lalu apakah 

nantinya kewajiban yang tercantum disini akan memiliki konsekuensi adanya 

sanksi?. Sehingga, disarankan agar dicermati kembali penggunaan kata wajib 

tersebut. Dan penempatan sanksinya agar dijadikan satu dalam pasal yang 

mengatur. 

5) Ketentuan Paragraf 2 mengenai GDPK :  

- Pengaturan materi mengenai GDPK dalam rancangan peraturan daerah ini, 

menurut kami terlalu detail dan teknis. Disarankan agar disederhanakan lagi 

pengaturannya, dikarenakan terdapat pendelegasian lebih lanjut ke peraturan 

Bupati. 

6) Ketentuan Pasal 20: 

- Rumusan pasal ini berisi mengenai tujuan pengendalian penduduk. Dimana 

tujuan tersebut sudah dituangkan dalam Pasal 3 ayat (1) rancangan peraturan 

daerah ini. Disarankan agar Pasal ini dihapus. Dikarenakan menimbulkan 

adanya rumusan yang rangkap.  

7) Ketentuan Pasal 26 ayat (3): 

- Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), bentuk terikat ditulis 

serangkai dengan kata yang mengikutinya. Saran perubahan: nonpermanen. 

8) Ketentuan Pasal 26 ayat (4): 

- Rumusan ini berisi mengenai mobilitas penduduk internasional. Tercantum kata 

Pemerintah dalam rumusan ini, Pemerintah  manakah yang dimaksud? Dan 



apakah terdapat kewenangan dari kabupaten Temanggung itu sendiri dalam 

mobilitas penduduk internasional?. Sehingga rumusan ini perlu pencermatan 

kembali mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung. 

Disarankan agar rumusan ayat ini dihapus, apabila tidak ditemukan adanya 

kewenangan pemerintah daerah. 

9) Ketentuan Pasal 30 ayat (3): 

- Sebaiknya perumusan tabulasi pada materi muatan pasal ini ditambahkan 

konjungsi (dan, atau, dan/atau) yang di letakkan di belakang rincian kedua dari 

rincian terakhir.  

10) Ketentuan Pasal 33 : 

- Disarankan agar rincian mengenai kegiatan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat 

(1) masuk dalam penjelasan pasal demi pasal. 

- Dalam ketentuan angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian 

tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan 

rumusan digunakan teknik pengacuan. 

- Berdasarkan ketentuan tersebut, Pasal 33 ayat (2) sebaiknya menggunakan 

pengacuan. Agar tidak ada lagi rumusan yang mengulang.  

11) Ketentuan Pasal 50: 

- Dalam ketentuan angka 85 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 

menyatakan:Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan 

dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk 

tabulasi.  

- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya perumusan diubah menjadi bentuk 

tabulasi. Agar lebih mudah untuk dipahami. 

12) Penjelasan: 

- Dalam ketentuan angka 85 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: Rincian 

penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka 

Romawi dan ditulis dengan huruf kapital. 

- Saran perubahan: I. UMUM 

      II. PASAL DEMI PASAL 

 
 

C. Raperda tentang Cagar Budaya. 

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

a. Dalam Pasal 95 Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2010 disebutkan bahwa 

tugas Pemerintah Daerah adalah melakukan pelindungan, pengembangan, dan 

pemanfaatan cagar budaya.  

b. Dalam Pasal 360 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kawasan cagar 

budaya merupakan salah satu dari kawasan khusus dalam menyelenggarakan 

fungsi pemerintahan yang bersifat strategis, yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat bagi wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. 

c. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa 

kewenangan pemerintah kabupaten/kota berupa penetapan cagar budaya 

peringkat kabupaten/kota, pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota, 



dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota 

dalam 1 daerah provinsi. 

d. Berdasarkan hal tersebut, dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini 

merupakan kewenangan atribusi yang dibentuk berdasarkan kewenangan 

Pemerintah Daerah dalam bidang cagar budaya. 

2. Judul 

Judul dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, sudah sesuai. 

3. Konsiderans  

a. Dalam ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada 

konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang 

menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya 

ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam 

Raperda ini, disarankan untuk merumuskan unsur yuridisnya tanpa menyebutkan 

jenis peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenangnya. 

Sehingga disarankan perubahan penormaan menjadi “Bahwa pemerintah daerah 

mempunyai tugas melakukan pelindungan pengembangan dan pemanfaatan 

cagar budaya maka perlu ditindaklanjuti dengan membentuk peraturan daerah 

tentang cagar budaya”. 

b. Kata yang digunakan pada butir pertimbangan terakhir (huruf d) untuk Peraturan 

Daerah adalah “menetapkan”, hal tersebut disesuaikan dengan  dasar kewenangan 

pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:  

Pasal 18 

(6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. 

4. Dasar Hukum  

Sesuai angka 39 Lampiran II UU 12 2011  tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan bahwa dasar pembentukan Perda adalah Pasal 18 (6) 

UUD 1945, UU Pemerintahan Daerah, dan UU Pembentukan Daerah. 

Disarankan untuk menghapus peraturan yang tidak sesuai ketentuan dalam 

Lampiran II UU 12 2011 tersebut dalam dasar hukum Raperda ini . 

5. Perumusan Norma 

a. Ketentuan Umum Pasal 1: 

- Sesuai dengan angka 102 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang 

dimuat dalam ketentuan umum hanya kata atau istilah yang digunakan 

berulang-ulang di dalam pasal selanjutnya. Sehingga disarankan untuk 

menghapus kata atau istilah yang tidak disebutkan berulang dalam batang 

tubuh, antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dikuasai oleh Negara, 

Insentif, dan Cagar Budaya Nasional. 

b. Pada Bab II Ruang Lingkup Pasal 2: 

- Sesuai lampiran UU 23 2014 yang menjadi kewenangan Pemda Kab/Kota 



terkait budaya antara lain tentang penetapan, pengelolaan cagar budaya, 

dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah dalam 1 provinsi. 

Disarankan untuk penormaan dalam Perda ini sesuai dengan kewenangan 

yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai UU 23 2014 

tersebut.  

- Sesuai dengan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan jika 

merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan 

ketentuan setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil. Kecuali 

sudah masuk dalam ketentuan umum. 

c. Ketentuan Pasal 23: 

Dalam Pasal ini terdapat penggunaan kata wajib. Sesuai dengan angka 268 

UU No.12 Tahun 2011 Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang 

telah ditetapkan,gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, 

yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Sehingga disarankan untuk mengatur 

mengenai sanksi dalam Raperda ini. 

d. Ketentuan Pasal 25 (2) huruf e : 

- Pada Pasal ini terdapat penormaan bahwa penyesuaian pada masa 

mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan 

keselamatan cagar budaya. Pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2010 berbunyi bahwa Pemugaran harus memungkinkan 

dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan 

tetapbmempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar 

Budaya. Disarankan penormaan pada pasal di Raperda ini untuk 

menyesuaikan dengan bunyi dari Undang-Undang tersebut. 

e. Ketentuan Pasal 31: 

- Rumusan pada pasal ini ada di dalam Pasal 110 UU 11/2010 yaitu Setiap 

orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengubah 

fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya 

sebagaimana dimaksud daiam Pasai 81 ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah). Sehingga disarankan merubah penormaan pada pasal ini 

menjadi : 

Pasal 31 

1)  Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya 

atau Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh 

maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati. 

2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

f. Ketentuan Pasal 43: 

- Rumusan pasal ini mengadopsi rumusan dari Pasal 95 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengenai tugas dan 

wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara umum. 

Disarankan untuk menyesuaikan kembali wewenang Pemerintah Daerah 



dalam pasal ini sesuai dengan Undang-Undang tersebut,agar menjadi jelas 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terkait cagar budaya. 

g. Ketentuan Pasal 48 : 

- Dalam pasal ini diatur tentang kepemilikan oleh asing, disarankan untuk 

mengecek kembali ketentuan mengenai pemilikan oleh asing dalam ayat ini 

sesuai dengan ketentuan dalam undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 

tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 

h. Ketentuan Pasal 70 : 

- Dalam pasal ini tentang Kerjasama Daerah, disarankan untuk disesuaikan 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2020 tentang Tata 

cara Kerja Sama Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan pihak ketiga. 

i. Ketentuan Pasal 75 : 

- Sesuai Angka 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi 

keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu 

bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau 

sanksi keperdataan. 

- Angka 65 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan: 

Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat 

lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan 

dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan 

demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi 

pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab. 

- Berdasarkan ketentuan tersebut, Bab mengenai Sanksi Administratif 

seharusnya dihapus dan penempatan sanksi seharusnya melekat dalam 

Pasal, atau apabila terdapat beberapa Pasal yang memuat norma “wajib” 

atau “dilarang” dapat ditempatkan dalam Bagian dari Bab tersebut. 

 
 

D. Raperda tentang Retribusi Laboratorium Lingkungan. 

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

a. Berdasarkan pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pemakaian 

laboratorium lingkungan merupakan pemakaian kekayaan daerah yang menjadi 

objek retribusi pemakaian kekayaan daerah. 

b. Berdasarkan Pasal 149 ayat (3) dan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa perlu diatur 

ketentuan tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa laboratorium 

lingkungan dalam sebuah Peraturan Daerah. 

2. Judul 

Judul dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, sudah sesuai. 

3. Konsiderans 

Dalam ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada konsiderans 

Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 



memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan 

pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, 

sosiologis, dan yuridis. Raperda ini merupakan Raperda yang bersifat atribusi karena 

tidak ada perintah langsung dari peraturan yang ada di atasnya, sehingga disarankan 

untuk menyusun kembali unsur filosofis, sosiologis dan yuridis secara berurutan. 

4. Dasar hukum 

Sesuai angka 39 dan 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa 

dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah yaitu Pasal 18 (6) UUD NRI 1945, 

Undang-Undang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. 

Sehingga disarankan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai ketentuan 

tersebut untuk dihapus. 

5. Perumusan Norma 

a. Ketentuan Umum Pasal 1 : 

Sesuai dengan angka 102 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang 

dimuat dalam ketentuan umum hanya kata atau istilah yang digunakan berulang-

ulang di dalam pasal selanjutnya. Sehingga disarankan untuk menghapus kata 

atau istilah yang tidak disebutkan berulang dalam batang tubuh berupa definisi 

sumber air dan baku mutu air limbah, dan masa retribusi.  

b. Bab II Maksud dan Tujuan : 

Sesuai dengan angka 98 Lampiran Undang-Undang 12 Tahun 2011, penormaan 

mengenai maksud dan tujuan disarankan untuk dimasukkan dalam Bab I 

Ketentuan Umum. 

c. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) 

Sesuai Pasal 151  (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditentukan bahwa 

retribusi berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif 

retribusi. Sehingga disarankan penormaan pada ayat ini menyesuaikan 

ketentuan tersebut. 

d. Ketentuan Pasal 18 ayat (5) 

Terdapat frasa “surat lain yang sejenis”,  Disarankan untuk dijelaskan dalam 

penjelasan pasal per pasal mengenai surat lain yang sejenis agar menjadi jelas. 

e. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) 

Terdapat frasa “dokumen lain yang dipersamakan”, Disarankan untuk dijelaskan 

dalam penjelasan pasal per pasal mengenai surat lain yang sejenis agar menjadi 

jelas. 

f. Bagian kedelapan : 

Terdapat frasa Pembebasan Retribusi pada judul bagian. Pembebasan sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, berkaitan tarif sehingga 

disebut dengan pembebasan tarif. Sedangkan ang berkaitan dengan sanksi 

menggunakan kata penghapusan.  Disarankan untuk menyesuaikan kata 

tersebut dengan penghapusan, karena pada bagian ini hanya membahas 

mengenai sanksi. 

g. Ketentuan Pasal 22 huruf a : 

Terdapat frasa “ketetapan retribusi yang tidak benar”, disarankan untuk 

memberikan penjelasan frasa ini dalam penjelasan pasal per pasal. 



h. Penjelasan Umum. 

Disarankan untuk menyesuaikan judul pada penjelasan ini dengan judul pada 

bagian paling atas Raperda ini. 

 

 

E. Raperda tentang Retribusi Instalasi Pengelolaan Tinja. 

1. Konsiderans 

Rancangan peraturan daerah ini merupakan kewenangan atribusi bagi pemerintah 

daerah, sehingga konsideran menimbang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan 

yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya 

ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. 

Disarankan untuk konsideran menimbang perlu disusun kembali unsur filosofis, 

sosiologis, dan yuridisnya secara berurutan. 

2. Dasar hukum 

Dasar hukum mengingat dalam rancangan peraturan daerah ini disarankan untuk 

disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu dasar hukum 

pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18    ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan 

Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. 

3. Teknik penulisan 

a. Penulisan menetapkan 

Menetapkan: ditulis tanpa spasi. 

b. Penulisan batasan pengertian atau definisi 

Disarankan untuk disesuaikan dengan angka 101 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau 

akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan 

angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. 

c. Penulisan BAB ruang lingkup dan tujuan 

Disarankan untuk disesuaikan dengan angka 98 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

yaitu hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 

berikutnya  antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan 

tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab 

4. Ketentuan umum 

a. Definisi pemeriksaan disarankan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

b. Definisi penyidikan tindak pidana di di bidang retribusi disarankan untuk 

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

5. Perumusan norma 

a. Pasal 5 

Pasal 5 ayat (1) disarankan menghindari kata adalah dalam batang tubuh 

disarankan menggukan kata merupakan. 



b. Pasal 7 

Disarankan mengganti kata adalah dengan kata meliputi. 

c. Pasal 10 

Disarankan untuk memperjelas pasal pengacuannya. 

d. Pasal 11 

Pasal 11 ayat (2) disarankan menggunakan tabulasi. 

e. Pasal 14 

Pasal 14 ayat (2) disarankan untuk dicermati kembali pengacuan ayatnya. 

f. Pasal 16 ayat (3) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan dengan pasal 160 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berbunyi 

“Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau 

kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 

persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar 

dan ditagih dengan menggunakan STRD”. 

g. Pasal 17 

Pasal 17 ayat (1) tidak ada dasar hukum penormaan pasal ini, apabila tidak 

membawa pengaruh besar terhadap rancangan peraturan daerah ini, disarankan 

untuk dihapus. 

h. Pasal 21 

Disarankan untuk dicermati kembali dan disesuaikan dengan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

 

F. Raperda tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Temanggung. 

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

- Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 

Kesehatan Nasional menyatakan bahwa: 

Pasal 2 

(1) Pengelolaan kesehatan diselenggarakan melalui pengelolaan administrasi 

kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya 

kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan 

masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta 

pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung 

guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

(2) Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara berjenjang di pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi 

daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. 

- Dalam  Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:   

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi, salah satunya ialah kesehatan. 

Yang mana urusan tersebut dirinci lebih lanjut dalam lampiran huruf B Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, meliputi: 



1) Upaya Kesehatan 

- Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah 

kabupaten/kota. 

- Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah 

kabupaten/kota.  

- Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan 

tingkat Daerah kabupaten/kota. 

2) Sumber Daya Manusia Kesehatan 

- Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. 

- Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP 

Daerah kabupaten/kota. 

3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman 

- Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.  

- Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). 

- Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT 

kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.  

- Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.  

- Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga. 

4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 

- Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, 

kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha 

tingkat kabupaten/kota. 

- Berdasarkan hal tersebut, dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini 

merupakan kewenangan atribusi yang dibentuk berdasarkan kewenangan 

Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan. 

2. Konsiderans  

- Dalam ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada 

konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi 

pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara 

berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.  

- Berdasarkan ketentuan tersebut, konsiderans dalam rancangan peraturan daerah ini 

belum mengandung unsur filosofis. Disarankan untuk menambahkan unsur tersebut. 

3. Diktum 

Sesuai angka Angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan Jenis dan nama yang 

tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan 

tanpa frasa Provinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital 

dan diakhiri dengan tanda baca titik 

4. Perumusan norma: 

a. Ketentuan Umum Pasal 1: 

- Dalam ketentuan angka 97 dan 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 



menyatakan: Ketentuan umum dapat memuat lebih dari 1 (satu) pasal yang 

berisi: 

a. Batasan pengertian atau definisi; 

b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau 

definisi; dan/atau 

c. Hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 

berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan 

tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

- Dalam ketentuan angka 102 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: 

Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah 

yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.  

- Dalam ketentuan angka 103 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: 

Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan 

kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan 

definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan 

Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. 

- Dalam ketentuan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: Penulisan 

huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan 

pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan 

dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran. 

- Berdasarkan hal tersebut, agar dilakukan pencermatan kembali mengenai 

definisi dan batasan pengertian dalam ketentuan umum rancangan peraturan 

daerah ini, jika tidak tercantum dalam batang tubuh, sebaiknya definisi nya 

dihapus dan tidak perlu dimasukan dalam ketentuan umum. Namun, apabila 

telah tercantum dalam ketentuan umum  diperlukan konsistensi penulisannya 

dalam batang tubuh.Yakni menggunakan huruf kapital. 

b. Ketentuan Bab II Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4:  

- Dalam ketentuan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau 

beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, 

maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.  

- Dalam ketentuan angka 183 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai 

latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir 

konsiderans,  serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam 

batang tubuh Peraturan Perundang-undangan. 

- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya Pasal 2 dan Pasal 3 tidak dibuat 

bab tersendiri, tetapi masuk dalam bab ketentuan umum atau penjelasan umum. 

c. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (7):  

- Penyebutan “ Pemerintah” selain Pemerintah Daerah, tidak perlu dituliskan. 

Karena yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah hanyalah di Daerah 



Kabupaten Temanggung. Sehingga Disarankan cukup dituliskan Pemerintah 

Daerah saja. 

d. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) : 

Sesuai Angka 85 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 

menyatakan:Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan 

dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi. 

Sehingga disarankan untuk menyesuaikan penormaan pada ayat ini sesuai dengan 

ketentuan tersebut. 

e. Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9:  

- Pengaturan materi mengenai UKM dalam rancangan peraturan daerah ini, 

menurut kami terlalu teknis. Jika dalam rancangan ini nantinya akan dibuat 

peraturan teknis, disarankan agar materi yang teknis dan mendetail tersebut 

dimasukan dalam peraturan teknis tersebut.   

f. Ketentuan Pasal 12: 

- Pengacuan dalam Pasal ini disarankan untuk disebutkan pula ayatnya, sehingga 

lebih jelas.  

g. Ketentuan Pasal 14 : 

Penormaan pasal ini mengenai pembiayaan UKP. Hal ini bersifat teknis yang dapat 

diatur dengan peraturan bupati. Sehingga disarankan untuk mengatur norma 

mengenai pembiayaan UKP ini dalam Peraturan Bupati, dan membunyikan 

penormaan pendelegasian tersebut dalam Peraturan Daerah ini. 

h. Ketentuan Pasal 15 ayat (1): 

- Penyebutan “Pemerintah” dalam rumusan ini apakah Pemerintah Pusat ?. Jika 

benar disarankan untuk mempertimbangkan kembali pencantuman rumusan ini, 

dikarenakan Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan mengatur 

Pemerintah Pusat.  

i. Ketentuan Pasal 15 ayat (2): 

- Dalam rumusan ini, apakah sumber pembiayaan hanya dibatasi dilingkup ini 

saja? Bagaimana apabila terdapat sumber pembiayaan lainnya?  

j. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (2): 

- Dalam ketentuan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: Jika 

merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan 

sebagai berikut: f. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil. 

- Berdasarkan hal tersebut, rumusan dalam Pasal ini  diperbaiki dengan diawali 

huruf kecil, kecuali telah tercantum dalam Ketentuan Umum. 

k. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) : 

- Penormaan ayat ini sama dengan penormaan dalam Pasal 14, sehingga 

disarankan untuk dihapus. 

l. Ketentuan Pasal 20 ayat (1): 

- Dalam ketentuan angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya 

digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang–undangan. Kata, frasa, 

atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa 

Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung ( )  



- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya penulisannya dicetak miring. 

m. Ketentuan Pasal 21 ayat (1): 

- Disarankan rumusan ini dibentuk tabulasi. Agar lebih mudah dibaca dan 

dipahami. 

- Dalam rumusan ini menyebutkan adanya sumber pembiayaan kesehatan yang 

merupakan bantuan dari luar negeri, Mengenai bantuan tersebut tidak 

disebutkan dalam Perpres 72 2012. Dipertanyakan darimana sumber penormaan 

ini dan disarankan untuk disesuaikan bantuan tersebut dengan kondisi 

empirisnya di Kabupaten Temanggung 

n. Ketentuan Pasal 21 ayat (1): 

- Disarankan rumusan ini dibentuk tabulasi. Agar lebih mudah dibaca dan 

dipahami. 

- Dalam rumusan ini menyebutkan adanya sumber pembiayaan kesehatan yang 

merupakan bantuan dari luar negeri? Mengenai bantuan tersebut tidak 

disebutkan dalam Perpres 72 2012. Lalu darimana sumber penormaan ini? 

Apakah di kabupaten temanggung pernah mendapatkan bantuan tersebut?. 

o. Ketentuan Pasal 36: 

- Disarankan untuk menambahkan kata pengangkatan, agar pengadaan dan 

pengangkatan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

p. Ketentuan Pasal 36: 

- Disarankan untuk menambahkan kata pengangkatan, agar pengadaan dan 

pengangkatan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

q. Ketentuan Pasal 37: 

- Penyebutan “Aparatur Sipil Negara” disarankan untuk dimasukkan dalam 

Ketentuan Umum, karena disebutkan berulang kali. 

r. Ketentuan Pasal 44: 

- Disarankan untuk dimasukkan penormaan mengenai kerjasama Dinas dengan 

instansi terkait dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan 

Tenaga Kesehatan Asing, karena hal yang berkaitan dengan tenaga kerja asing 

merupakan kewenangan imigrasi. 

s. Ketentuan pasal 54 ayat (2): 

- Terdapat bahasa asing evidence based, sesuai dengan angka 254 Lampiran II 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa penggunaan kata atau frasa 

asing dapat digunakan dengan didahului padanan bahasa indonesianya terlebih 

dahulu, kata asing tersebut ditulis miring dan diletakkan diantara tanda baca 

kurung. disarankan untuk menyesuaikan penulisan  bahasa asing tersebut 

dengan ketentuan angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tersebut. 

t. Ketentuan Pasal 56: 

- Agar dicermati kembali pasal pengacuan yang dicantumkan. 

u. Bab mengenai Ketentuan Penyidikan : 



- Mengapa dibuat bab tentang ketentuan penyidikan dalam rancangan peraturan 

daerah ini? Sedangkan dalam raperda ini tidak mengatur mengenai ketentuan 

pidana. Sebaiknya agar ketentuan tersebut dihapus. 

 

 

G. Raperda tentang Pelayanan Ketenagakerjaan.  

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

- Dalam  Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:   

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi, salah satunya ialah 

tenaga kerja. Yang mana urusan tersebut dirinci lebih lanjut dalam lampiran huruf F 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, meliputi: 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, meliputi: 

a. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

- Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. 

- Pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta. 

- Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.  

- Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil.  

- Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota. 

b. Penempatan Tenaga Kerja 

- Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota. 

- Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. 

- Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota. 

- Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah 

kabupaten/kota.  

- Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah 

kabupaten/kota. 

c. Hubungan Industrial 

- Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama 

untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah 

kabupaten/kota. 

- Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja 

dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota. 

- Berdasarkan hal tersebut, dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini 

merupakan kewenangan atribusi yang dibentuk berdasarkan kewenangan 

Pemerintah Daerah dalam bidang tenaga kerja. 

- Dikarenakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

terdapat perubahan yang cukup signifikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disarankan agar subtansi rancangan peraturan 

daerah ini disesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut. Dengan tetap 

memperhatikan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. 

2. Konsiderans  



- Dalam ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada 

konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi 

pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara 

berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.  

- Unsur yuridis dalam Konsiderans Rancangan Peraturan Daerah ini disarankan untuk 

disempurnakan. Apabila tetap ingin mempertahankan penyebutan judul undang-

undang, agar disesuaikan dengan perubahan undang-undang yang terbaru.  

- Kata yang digunakan pada butir pertimbangan terakhir (huruf d) untuk Peraturan 

Daerah adalah “menetapkan”, hal tersebut disesuaikan dengan  dasar kewenangan 

pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:  

Pasal 18 

(6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. 

3. Dasar Hukum  

- Dalam ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dasar hukum pembentukan 

Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah 

dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.  

- Dalam dasar hukum mengingat ini disebutkan bahwa dasar pembentukan daerah 

Kabupaten Temanggung adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Disarankan untuk dicek kembali apakah sudah 

benar nomor undang-undang tersebut, karena Undang-Undang pembentukan 

daerah Kabupaten Temanggung adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 

Djawa Tengah. 

- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya angka 3 sampai dengan angka 6, angka 

8 sampai dengan angka 11, angka 13 sampai dengan angka 21, disarankan 

dihapus. 

4. Perumusan Norma 

Sebagian pasal mengacu pada Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2020 dan 

Permenaker No. 10 tahun 2018. 

a. Ketentuan Bab I, Pasal 1 Ketentuan Umum : 

- Sesuai angka 102 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa 

kata atau istilah yang dimasukkan dalam Ketentuan Umum hanyalah kata atau 

istilah yang disebutkan berulang kali dalam batang tubuh. Sehingga disarankan 

agar mencermati kembali atau kata atau istilah yang hanya sekali disebutkan 

dalam batang tubuh agar tidak perlu dimasukkan dalam Ketentuan Umum. 

- Pada angka 9  dan 10 Ketentuan umum disarankan definisi dalam ketentuan 

umum diambil pengertian yang paling sesuai dengan materi muatan dalam 



Perda ini. Sehingga saran perubahan definisinya menjadi : 

9. Pengusaha adalah Orang perseorangan, persekutuan, atau badan 

hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau 

yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan 

miliknya, yang berada di Indonesia dan/atau yang berkedudukan di 

luar wilayah Indonesia. 

10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha sosial atau usaha-usaha 

lain yang berbadan  hukum  atau  tidak, milik orang perseorangan, 

milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik  swasta  

maupun  milik  negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

b. Ketentuan Pasal 2 Ruang Lingkup : 

Sesuai Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan Jika merumuskan pasal 

atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut setiap 

frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil. Kecuali sudah masuk dalam 

ketentuan umum. Sehingga disarankan untuk penulisan rincian dalam pasal ini 

untuk ditulis dengan huruf kecil kecuali  kata atau istilah yang masuk dalam 

Ketentua Umum. 

c. Ketentuan pasal 3 : 

Sesuai angka 98 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Ketentuan 

umum berisi: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang 

dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang 

bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain 

ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan 

tersendiri dalam pasal atau bab. Sehingga disarankan agar pasal ini menyesuaikan 

ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dan 

dimasukkan dalam Bab I. 

d. Ketentuan Pasal 7 ayat (3): 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker Pasal 13 (1) Pelatihan 

kerja diselenggarakan oleh:  

a. lembaga pelatihan kerja pemerintah;  

b. lembaga pelatihan kerja swasta; atau  

c. lembaga pelatihan kerja perusahaan. 

Sehingga disarankan agar ayat (3) pasal ini, untuk disesuaikan dengan keadaan di 

Kabupaten Temanggung, sehingga penormaan pada ayat ini dapat dilaksanakan. 

e. Ketentuan Pasal 20 

Perusahaan yang berlokasi dalam wilayah Daerah, wajib melaporkan 

lowongan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja kepada perangkat 

daerah yang membidangi ketenagakerjaan.  

Dalam pasal ini menggunakan kata wajib, kata wajib memiliki konsekuensi sanksi 

yang dapat dikenakan apabila ada pelanggarannya, disarankan untuk mengecek 

kembali penggunaan frasa wajib dalam pasal ini. 

f. Ketentuan Pasal 30, Pasal 43: 



Terdapat bahasa asing Unprosedural dan online. Sesuai dengan angka 254 

Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa penggunaan kata atau 

frasa asing dapat digunakan dengan didahului padanan bahasa indonesianya 

terlebih dahulu, kata asing tersebut ditulis miring dan diletakkan diantara tanda baca 

kurung. disarankan untuk menyesuaikan penulisan  bahasa asing tersebut dengan 

ketentuan angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. 

g. Ketentuan Pasal 52 : 

Terdapat frasa Materi Sosialisasi. Karena hal ini bersifat teknis yang dapat bisa 

diatur dengan Peraturan Bupati sehingga disarankan penormaan ayat ini diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati, sehingga saran perubahannya menjadi : 

(3) sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupati. 

h. Ketentuan Pasal 59 ayat (3) 

Terdapat penormaan bahwa denda masuk menjadi pendapatan daerah. Karena 

denda sanksi Pidana tidak bisa untuk kas Daerah akan tetapi Kas Negara. 

Disarankan untuk merubah penormaan ini menjadi denda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) masuk menjadi pendapatan negara. 

 

 

 

Kepala Kantor Wilayah, 

 

 

A. Yuspahruddin 

NIP 196305281985031002 
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Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,  

Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Temanggung 

 
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung 

di tempat 
 

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 

P/1958/180/01.3/XI/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Permohonan Harmonisasi 

Raperda, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Temanggung tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha di Kabupaten Temanggung telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, 

dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara 

sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya dengan tetap memperhatikan 

kebijakan dari Pemerintah terkait hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PUU-

XVIII/2020, tanggal 25 November 2021. 

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 

 
Kepala Kantor Wilayah, 
 
 
 
A. Yuspahruddin 
NIP 196305281985031002 

 
Tembusan Yth: 
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
2. Sekretaris Jenderal; 
3. Inspektur Jenderal; dan 
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 
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LAMPIRAN 
Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah 
NOMOR : W.13-PP.04.02- 302 
TANGGAL : 30 November  2021 

 

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  

 

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG 

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

- Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Persetujuan Bangunan 

Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi diberikan untuk memberikan kemudahan bagi 

masyarakat terutama pelaku usaha.  

- Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 

bahwa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung merupakan retribusi perizinan 

berusaha terkait dengan persetujuan bangunan gedung. 

- Ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa Retribusi 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

- Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, menghapus 2 jenis retribusi 

perizinan tertentu yaitu Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi izin Gangguan, dan 

memunculkan 1 jenis retribusi baru yaitu Persetujuan Bangunan Gedung. Oleh 

karena adanya jenis retribusi yang baru tersebut, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan harus diganti. 

- Kementerian Keuangan juga telah mengeluarkan sebuah buku panduan dalam 

retribusi Persetujuan Bangunan Gedung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung yang dapat dijadikan salah satu acuan dalam 

proses evaluasi dan sinkronisasi rancangan peraturan daerah retribusi Persetujuan 

Bangunan Gedung di daerah. 

- Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa 

Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dapat membentuk Peraturan Daerah 

tentang Persetujuan Bangunan Gedung berdasarkan kewenangannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 



2. Judul 

Pada judul disarankan untuk menambahkan kata RANCANGAN, karena draft ini masih 

berupa rancangan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. 

3. Konsiderans Menimbang 

- Berdasarkan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

20211 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada 

konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi 

pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara 

berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. 

- Sehingga, konsiderans dalam Rancangan Peraturan Daerah ini disarankan untuk 

disempurnakan, sebab  unsur filosofis, belum dirumuskan dalam rangkaian kalimat 

yang merupakan kesatuan pengertian. 

4. Dasar Hukum Mengingat 

- Berdasarkan ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

20211 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dasar hukum 

pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan 

Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.  

- Berdasarkan ketentuan tersebut disarankan untuk pencantuman dasar hukum 

dalam draf Raperda ini, yaitu angka 3 sampai dengan angka 5,  angka 7 sampai 

dengan angka 15, angka 18 sampai dengan angka 21, dan angka 24 untuk dihapus. 

5. Perumusan norma: 

- Ketentuan Pasal I 

Sesuai dengan angka 102 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa kata atau istilah 

yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang 

digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. 

- Ketentuan Pasal 3 

Sesuai dengan angka 93 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, 

bahwa jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai 

dengan angka arab 1,2,3 dan seterusnya. sehingga disarankan agar rincian 

pada Pasal 3 ayat (2) ini disesuaikan dengan ketentuan tersebut. 

- Ketentuan Pasal 6 

Mengenai cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Sesuai dengan pedoman 

draft raperda pada buku retribusi PBG telah diberikan cara mengukur tingkat 

penggunaan jasa, yaitu besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung 

berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan 

layanan dan harga satuan retribusi PBG. Sehingga disarankan agar ketentuan 

dalam pasal ini menyesuaikan dengan ketentuan tersebut.  

 

 

 

 



- Ketentuan Pasal 15 

Tentang tata cara pembayaran, Dalam buku panduan retribusi, disebutkan 

bahwa hasil penerimaan retribusi PBG disetor ke kas Daerah melalui 

Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1x24 Jam. Disarankan 

Untuk disesuaikan dengan ketentuan tersebut, sehingga menjadi jelas siapa 

yang akan menerima pembayaran retribusi tersebut. 

- Ketentuan Pasal 16 

Mengenai Sanksi Administratif, sesuai angka 64 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011, bahwa sanksi admnistratif dirumuskan menjadi satu 

bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau 

sanksi keperdataan. Dalam UU 28 2009, penormaan ayat ini dimasukkan 

dalam pasal 160 (3) tentang tata cara pemungutan. Disarankan untuk 

mengikuti UU tersebut, sehingga pasal ini digabungkan dalam Pasal tentang 

tata cara pemungutan.  

 

B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kabupaten Temanggung 

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

- Dalam Bab III Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Bahwa 

Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Merupakan Salah 

Satu Dari Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha. 

- Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Disebutkan Bahwa 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dilaksanakan Oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Kewenangannya 

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

- Berdasarkan Ketentuan Tersebut, Dapat Disimpulkan Bahwa Pemerintah 

Daerah Kabupaten Temanggung Dapat Membentuk Peraturan Daerah 

Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kabupaten Temanggung. 

2. Judul  

Pada Judul Disarankan Untuk Menambahkan Kata RANCANGAN, Karena Draft 

Ini Masih Berupa Rancangan Yang Memerlukan Pembahasan Lebih Lanjut. 

3. Konsiderans Menimbang 
 - Berdasarkan Ketentuan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 20211 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pokok 

Pikiran Pada Konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Memuat Unsur Filosofis, Sosiologis, Dan 

Yuridis Yang Menjadi Pertimbangan Dan Alasan Pembentukannya Yang 

Penulisannya Ditempatkan Secara Berurutan Dari Filosofis, Sosiologis, Dan 

Yuridis. 
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- Sehingga, Konsiderans Dalam Rancangan Peraturan Daerah Ini Disarankan 

Untuk Disempurnakan, Sebab  Unsur Filosofis Dan Sosiologis Belum 

Dirumuskan Dalam Rangkaian Kalimat Yang Merupakan Kesatuan Pengertian. 
 

4. Dasar Hukum Mengingat 

- Berdasarkan Ketentuan Angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 20211 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Dasar 

Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 

Tentang Pembentukan Daerah Dan Undang-Undang Tentang Pemerintahan 

Daerah.  

- Berdasarkan Ketentuan Tersebut Disarankan Untuk Pencantuman Dasar 

Hukum Dalam Draf Raperda Ini, Yaitu Angka 3 Sampai Dengan Angka 10,  Dan 

Angka 12 Sampai Dengan Angka 24 Untuk Dihapus. 

5. Perumusan Norma : 

-  Pada bagian diktum, disarankan untuk disesuaikan dengan judul di bagian atas 

Raperda ini, sehingga diktumnya menjadi : 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

dan 
BUPATI TEMANGGUNG 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN 
BERUSAHA.  

- Ketentuan Pasal I 

Sesuai dengan angka 102 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang 

dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-

ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Sehingga disarankan untuk 

menghapus Ketentuan Umum angka 12, 14 dan angka 19 karena tidak disebutkan 

dalam batang tubuh Raperda ini. 

- Ketentuan Bab II Pasal 2 dan Pasal 3 

     Sesuai angka 98 lampiran II UU 12 2011 bahwa asas maksud dan tujuan 

dimasukkan dalam Bab I tanpa dirumuskan dalam pasal atau bab tersendiri. 

Disarankan untuk dimasukkan dalam Bab I. 

- Ketentuan Pasal 10 ayat (5) 

Terdapat penormaan mengenai sektor pada perizinan berusaha Selain sektor-sektor 

tersebut, dalam PP Nomor 6 Tahun 2021, terdapat juga sektor pertanian, pendidikan 

dan kebudayaan, pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem transaksi ekonomi. 

Sehingga disarankan agar disesuaikan sektor-sektor yang belum masuk dalam 

Raperda ini sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2021 tersebut. 
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- Ketentuan Pasal 22 ayat (4) 

Terdapat frasa server yang merupakan bahasa asing. Sesuai dengan angka 254 

Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa penyerapan kata asing 

didahului dengan padanan dalam bahasa Indonesia, dituls miring, dan diletakkan 

dalam tanda baca kurung. Sehingga disarankan agar penulisan bahasa asing ini 

menyesuaikan ketentuan dalam Lampiran II tersebut. 

- Ketentuan Pasal 23 

Terdapat frasa aparatur sipil negara. Sesuai dengan angka 102 Lampiran II Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa  kata atau istilah yang dimuat dalam 

Ketentuan Umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang kali dalam 

beberapa pasal selanjutnya. Sehingga disarankan untuk memasukkan definisi dari 

aparatur sipil negara ini dalam Ketentuan Umum, sehingga penulisan selanjutnya 

dalam batang tubuh diawali dengan huruf kapital. 

- Ketentuan Pasal 34 

Mengenai Sanksi Administratif, sesuai angka 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011, bahwa sanksi admnistratif dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) 

dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan. 

Sehingga disarankan untuk menyesuaikan penempatan penormaan sanksi 

administratif sesuai dengan ketentuan tersebut. 

- Ketentuan Pasal 38  

Sesuai dengan angka 210 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

bahwa dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi 

blangko. Penormaan dalam pasal ini merupakan delegasi blangko. Sehingga 

disarankan untuk dihapus. 

 

Kepala Kantor Wilayah, 

 

 

A. Yuspahruddin 

NIP 196305281985031002 
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REPUBLIK INDONESIA 

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH 
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Telepon: (024) 3543063 – Faksimili: (024) 3546795 
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id 

 

Nomor : W.13-PP.04.02-302 30 November 2021 
Sifat : Sangat Segera  

Lampiran : 1 (satu) berkas  

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,  

Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Temanggung 

 
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung 

di tempat 
 

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 

P/1958/180/01.3/XI/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Permohonan Harmonisasi 

Raperda, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Temanggung tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha di Kabupaten Temanggung telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, 

dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara 

sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya dengan tetap memperhatikan 

kebijakan dari Pemerintah terkait hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PUU-

XVIII/2020, tanggal 25 November 2021. 

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 

 
Kepala Kantor Wilayah, 
 
 
 
A. Yuspahruddin 
NIP 196305281985031002 

 
Tembusan Yth: 
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
2. Sekretaris Jenderal; 
3. Inspektur Jenderal; dan 
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 
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LAMPIRAN 
Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah 
NOMOR : W.13-PP.04.02- 302 
TANGGAL : 30 November  2021 

 

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  

 

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG 

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

- Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Persetujuan Bangunan 

Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi diberikan untuk memberikan kemudahan bagi 

masyarakat terutama pelaku usaha.  

- Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 

bahwa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung merupakan retribusi perizinan 

berusaha terkait dengan persetujuan bangunan gedung. 

- Ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa Retribusi 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

- Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, menghapus 2 jenis retribusi 

perizinan tertentu yaitu Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi izin Gangguan, dan 

memunculkan 1 jenis retribusi baru yaitu Persetujuan Bangunan Gedung. Oleh 

karena adanya jenis retribusi yang baru tersebut, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan harus diganti. 

- Kementerian Keuangan juga telah mengeluarkan sebuah buku panduan dalam 

retribusi Persetujuan Bangunan Gedung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung yang dapat dijadikan salah satu acuan dalam 

proses evaluasi dan sinkronisasi rancangan peraturan daerah retribusi Persetujuan 

Bangunan Gedung di daerah. 

- Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa 

Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dapat membentuk Peraturan Daerah 

tentang Persetujuan Bangunan Gedung berdasarkan kewenangannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 



2. Judul 

Pada judul disarankan untuk menambahkan kata RANCANGAN, karena draft ini masih 

berupa rancangan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. 

3. Konsiderans Menimbang 

- Berdasarkan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

20211 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada 

konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi 

pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara 

berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. 

- Sehingga, konsiderans dalam Rancangan Peraturan Daerah ini disarankan untuk 

disempurnakan, sebab  unsur filosofis, belum dirumuskan dalam rangkaian kalimat 

yang merupakan kesatuan pengertian. 

4. Dasar Hukum Mengingat 

- Berdasarkan ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

20211 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dasar hukum 

pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan 

Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.  

- Berdasarkan ketentuan tersebut disarankan untuk pencantuman dasar hukum 

dalam draf Raperda ini, yaitu angka 3 sampai dengan angka 5,  angka 7 sampai 

dengan angka 15, angka 18 sampai dengan angka 21, dan angka 24 untuk dihapus. 

5. Perumusan norma: 

- Ketentuan Pasal I 

Sesuai dengan angka 102 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa kata atau istilah 

yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang 

digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. 

- Ketentuan Pasal 3 

Sesuai dengan angka 93 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, 

bahwa jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai 

dengan angka arab 1,2,3 dan seterusnya. sehingga disarankan agar rincian 

pada Pasal 3 ayat (2) ini disesuaikan dengan ketentuan tersebut. 

- Ketentuan Pasal 6 

Mengenai cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Sesuai dengan pedoman 

draft raperda pada buku retribusi PBG telah diberikan cara mengukur tingkat 

penggunaan jasa, yaitu besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung 

berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan 

layanan dan harga satuan retribusi PBG. Sehingga disarankan agar ketentuan 

dalam pasal ini menyesuaikan dengan ketentuan tersebut.  

 

 

 

 



- Ketentuan Pasal 15 

Tentang tata cara pembayaran, Dalam buku panduan retribusi, disebutkan 

bahwa hasil penerimaan retribusi PBG disetor ke kas Daerah melalui 

Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1x24 Jam. Disarankan 

Untuk disesuaikan dengan ketentuan tersebut, sehingga menjadi jelas siapa 

yang akan menerima pembayaran retribusi tersebut. 

- Ketentuan Pasal 16 

Mengenai Sanksi Administratif, sesuai angka 64 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011, bahwa sanksi admnistratif dirumuskan menjadi satu 

bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau 

sanksi keperdataan. Dalam UU 28 2009, penormaan ayat ini dimasukkan 

dalam pasal 160 (3) tentang tata cara pemungutan. Disarankan untuk 

mengikuti UU tersebut, sehingga pasal ini digabungkan dalam Pasal tentang 

tata cara pemungutan.  

 

B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kabupaten Temanggung 

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

- Dalam Bab III Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Bahwa 

Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Merupakan Salah 

Satu Dari Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha. 

- Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Disebutkan Bahwa 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dilaksanakan Oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Kewenangannya 

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

- Berdasarkan Ketentuan Tersebut, Dapat Disimpulkan Bahwa Pemerintah 

Daerah Kabupaten Temanggung Dapat Membentuk Peraturan Daerah 

Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kabupaten Temanggung. 

2. Judul  

Pada Judul Disarankan Untuk Menambahkan Kata RANCANGAN, Karena Draft 

Ini Masih Berupa Rancangan Yang Memerlukan Pembahasan Lebih Lanjut. 

3. Konsiderans Menimbang 
 - Berdasarkan Ketentuan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 20211 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pokok 

Pikiran Pada Konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Memuat Unsur Filosofis, Sosiologis, Dan 

Yuridis Yang Menjadi Pertimbangan Dan Alasan Pembentukannya Yang 

Penulisannya Ditempatkan Secara Berurutan Dari Filosofis, Sosiologis, Dan 

Yuridis. 
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- Sehingga, Konsiderans Dalam Rancangan Peraturan Daerah Ini Disarankan 

Untuk Disempurnakan, Sebab  Unsur Filosofis Dan Sosiologis Belum 

Dirumuskan Dalam Rangkaian Kalimat Yang Merupakan Kesatuan Pengertian. 
 

4. Dasar Hukum Mengingat 

- Berdasarkan Ketentuan Angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 20211 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Dasar 

Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 

Tentang Pembentukan Daerah Dan Undang-Undang Tentang Pemerintahan 

Daerah.  

- Berdasarkan Ketentuan Tersebut Disarankan Untuk Pencantuman Dasar 

Hukum Dalam Draf Raperda Ini, Yaitu Angka 3 Sampai Dengan Angka 10,  Dan 

Angka 12 Sampai Dengan Angka 24 Untuk Dihapus. 

5. Perumusan Norma : 

-  Pada bagian diktum, disarankan untuk disesuaikan dengan judul di bagian atas 

Raperda ini, sehingga diktumnya menjadi : 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

dan 
BUPATI TEMANGGUNG 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN 
BERUSAHA.  

- Ketentuan Pasal I 

Sesuai dengan angka 102 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang 

dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-

ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Sehingga disarankan untuk 

menghapus Ketentuan Umum angka 12, 14 dan angka 19 karena tidak disebutkan 

dalam batang tubuh Raperda ini. 

- Ketentuan Bab II Pasal 2 dan Pasal 3 

     Sesuai angka 98 lampiran II UU 12 2011 bahwa asas maksud dan tujuan 

dimasukkan dalam Bab I tanpa dirumuskan dalam pasal atau bab tersendiri. 

Disarankan untuk dimasukkan dalam Bab I. 

- Ketentuan Pasal 10 ayat (5) 

Terdapat penormaan mengenai sektor pada perizinan berusaha Selain sektor-sektor 

tersebut, dalam PP Nomor 6 Tahun 2021, terdapat juga sektor pertanian, pendidikan 

dan kebudayaan, pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem transaksi ekonomi. 

Sehingga disarankan agar disesuaikan sektor-sektor yang belum masuk dalam 

Raperda ini sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2021 tersebut. 
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- Ketentuan Pasal 22 ayat (4) 

Terdapat frasa server yang merupakan bahasa asing. Sesuai dengan angka 254 

Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa penyerapan kata asing 

didahului dengan padanan dalam bahasa Indonesia, dituls miring, dan diletakkan 

dalam tanda baca kurung. Sehingga disarankan agar penulisan bahasa asing ini 

menyesuaikan ketentuan dalam Lampiran II tersebut. 

- Ketentuan Pasal 23 

Terdapat frasa aparatur sipil negara. Sesuai dengan angka 102 Lampiran II Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa  kata atau istilah yang dimuat dalam 

Ketentuan Umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang kali dalam 

beberapa pasal selanjutnya. Sehingga disarankan untuk memasukkan definisi dari 

aparatur sipil negara ini dalam Ketentuan Umum, sehingga penulisan selanjutnya 

dalam batang tubuh diawali dengan huruf kapital. 

- Ketentuan Pasal 34 

Mengenai Sanksi Administratif, sesuai angka 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011, bahwa sanksi admnistratif dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) 

dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan. 

Sehingga disarankan untuk menyesuaikan penempatan penormaan sanksi 

administratif sesuai dengan ketentuan tersebut. 

- Ketentuan Pasal 38  

Sesuai dengan angka 210 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

bahwa dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi 

blangko. Penormaan dalam pasal ini merupakan delegasi blangko. Sehingga 

disarankan untuk dihapus. 

 

Kepala Kantor Wilayah, 

 

 

A. Yuspahruddin 

NIP 196305281985031002 
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Nomor : W.13-PP.04.02-249 25 Oktober 2021 
Sifat : Sangat Segera  

Lampiran : 1 (satu) berkas  

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,  

Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 

 
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung 

di tempat 

 
Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 

HK/180/1528/IX/2021 tanggal 14 September 2021 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda, 

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 

tentang: 

1. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekusor Narkotika; 

2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

3. Cagar Budaya; 

4. Retribusi Laboratorium Lingkungan; 

5. Retribusi Instalasi Pengelolaan Tinja; 

6. Sistem Kesehatan Kabupaten Temanggung;dan 

7. Pelayanan Ketenagakerjaan.  

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan 

Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara 

sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 

 
Kepala Kantor Wilayah, 
 
 
 
A. Yuspahruddin 
NIP 196305281985031002 
 
 

Tembusan Yth: 
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
2. Sekretaris Jenderal; 
3. Inspektur Jenderal; dan 
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 
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LAMPIRAN 
Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah 
NOMOR : W.13-PP.04.02- 249 
TANGGAL : 25 Oktober  2021 

 

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  

 

A. Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika. 

1. Konsiderans  

Rancangan peraturan daerah ini merupakan kewenangan atribusi bagi pemerintah 

daerah, sehingga konsideran menimbang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan 

yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya 

ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Unsur filosofis 

dalam rancangan peraturan daerah ini disarankan untuk dirumuskan kembali. 

2. Dasar hukum 

Dasar hukum mengingat dalam rancangan peraturan daerah ini disarankan untuk 

disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu dasar hukum 

pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18    ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan 

Daerah dan UndangUndang tentang Pemerintahan Daerah. 

3. Teknik penulisan 

a. Penulisan kata memutuskan 

Disarankan untuk disesuaikan dengan angka 54 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

menyatakan kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa 

spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta 

diletakkan di tengah marjin. 

b. Penulisan BAB asas, maksud dan tujuan 

Disarankan untuk disesuaikan dengan angka 98 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

yaitu hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa 

pasal berikutnya  antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan 

tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

c. Penulisan ruang lingkup 

Apabila ruang lingkup dalam rancangan peraturan daerah ini seperti daftar isi, 

maka disarankan untuk disesuaikan dengan urutan BAB dalam batang tubuh 

rancangan peraturan daerah. 

4. Perumusan norma 

a. Pasal 5 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 



 

 

b. Pasal 6 ayat (2)  

Disarankan untuk disesuaikan dengan 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika, berbunyi “Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), 

dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik”. 

c. Pasal 9 ayat (2) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

d. Pasal 14 ayat (1) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

yaitu dengan menambahkan pembentukan desa bersih narkotika dan prekursor 

narkotika. 

e. Pasal 14 ayat (6) 

Terdapat kata wajib, disarankan untuk disesuaikan dengan angka 268 Lampiran 

II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan  untuk menyatakan adanya suatu kewajiban  yang telah 

ditetapkan, gunakan  kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang 

bersangkutan  dijatuhi sanksi. 

f. Pasal 15 ayat (2) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

bahwa format rencana aksi daerah berpedoman pada format yang ditentukan 

dalam peraturan perunfang-undangan. 

g. Pasal 16 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

bahwa Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan 

penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional, 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik pegawai negeri sipil 

tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian 

yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan prekursor 

narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 



h. Pasal 21 

Dalam pasal 21 ayat (2) huruf b, disarankan untuk disesuaikan dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tetap menambahkan frasa 

dengan syarat tertentu. 

i. Pasal 21 ayat (5) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

dengan tetap menambahkan frasa dengan persyaratan tertentu. 

j. Pasal 22 ayat (2) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

berbunyi “Pemerintah Daerah wajib mempersiapkan sumber daya manusia 

berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam penanganan 

penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan”. 

k. Pasal 23 

Disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2018 tentang Kerja Sama Daerah. 

l. Pasal 24 

Dalam pasal 24 ayat (3) huruf e disarankan untuk disesuaikan dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu dengan menambahkan frasa 

agar benar-benar pulih. 

m. Pasal 35 

Disarankan untuk disesuaikan dengan angka 65,66 dan 66 Lampiran II Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, 

- Angka 64 Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi 

keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu 

bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau 

sanksi keperdataan. 

- Angka 65 Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau 

keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi 

keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. 

Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus 

memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu 

bab. 

- Angka 66 Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, 

pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, 

atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, 



ganti kerugian. 

5. Penjelasan umum 

Disarankan untuk dicermati lagi, dan perumusan penjelasan umum disesuaikan 

dengan angka 183 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Penjelasan umum memuat uraian 

secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran,  maksud, dan tujuan 

penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat 

dalam butir konsiderans,  serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung 

dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan. 

 

 

B. Raperda tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

- Dalam  Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:   

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi, salah satunya ialah 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

Yang mana urusan tersebut dirinci lebih lanjut dalam lampiran huruf N Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana, meliputi: 

a. Pengendalian Penduduk 

- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas 

penduduk. 

- Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah 

kabupaten/kota. 

b. Keluarga Berencana 

- Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 

pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.  

- Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).  

- Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta 

pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.  

- Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan 

tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan 

pembinaan kesertaan ber-KB. 

c. Keluarga Sejahtera 

- Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga.  

- Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat 

Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 



- Berdasarkan hal tersebut, dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini 

merupakan kewenangan atribusi yang dibentuk berdasarkan kewenangan 

Pemerintah Daerah dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

2. Judul 

- Judul dalam rancangan peraturan daerah ini, sudah sesuai. Akan tetapi, dibutuhkan 

konsistensi penyebutannya dalam batang tubuh.   

3. Konsiderans  

- Dalam ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada 

konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi 

pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara 

berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.  

- Unsur yuridis dalam Konsiderans Rancangan Peraturan Daerah ini disarankan untuk 

disempurnakan. Hal ini dikarenakan unsur yuridis yang digunakan mendasarkan 

pada Pasal 14 Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, dimana aturan tersebut memang 

mendelegasikan untuk membuat Perda. Namun, bukan rancangan perda tentang 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana seperti yang menjadi judul raperda 

ini, melainkan perda perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga. Hal ini 

tercantum: 

Pasal 14 

(1) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab: 

a. menetapkan pelaksanaan perkembangan  kependudukan dan 

pembangunan keluarga di kabupaten/kota; dan  

b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi  pelaksanaan perkembangan 

kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan 

kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan  masyarakat setempat. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Daerah. 

- Kata yang digunakan pada butir pertimbangan terakhir (huruf d) untuk Peraturan 

Daerah adalah “menetapkan”, hal tersebut disesuaikan dengan  dasar kewenangan 

pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:  

Pasal 18 

(6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. 

- Judul yang tercantum pada konsiderans menimbang huruf d disesuaikan dengan 

judul awal agar konsisten. 

4. Dasar Hukum  

- Dalam ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dasar hukum pembentukan 

Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara 



Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah 

dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.  

- Berdasarkan hal tersebut sebaiknya angka 3 dan angka 6 sampai dengan angka 10, 

disarankan dihapus. 

5. Perumusan norma: 

1) Ketentuan Umum Pasal 1: 

- Dalam ketentuan angka 97 dan 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

menyatakan: Ketentuan umum dapat memuat lebih dari 1 (satu) pasal yang 

berisi: 

a. Batasan pengertian atau definisi; 

b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau 

definisi; dan/atau 

c. Hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 

berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan 

tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

- Dalam ketentuan angka 102 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: 

Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah 

yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.  

- Dalam ketentuan angka 103 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: 

Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan 

kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan 

definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan 

Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. 

- Dalam ketentuan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: Penulisan 

huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan 

pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan 

dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran. 

- Berdasarkan hal tersebut, agar dilakukan pencermatan kembali mengenai 

definisi dan batasan pengertian dalam ketentuan umum rancangan peraturan 

daerah ini, jika tidak tercantum dalam batang tubuh, sebaiknya definisi nya 

dihapus dan tidak perlu dimasukan dalam ketentuan umum. Namun, apabila 

telah tercantum dalam ketentuan umum  diperlukan konsistensi penulisannya 

dalam batang tubuh.Yakni menggunakan huruf kapital. 

2) Ketentuan Bab II Pasal 2 dan Pasal 3:  

- Dalam ketentuan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau 

beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, 

maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.  

- Dalam ketentuan angka 183 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai 

latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan 



Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir 

konsiderans,  serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam 

batang tubuh Peraturan Perundang-undangan. 

- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya Pasal 2 dan Pasal 3 tidak dibuat 

bab tersendiri, tetapi masuk dalam bab ketentuan umum atau penjelasan umum. 

3) Ketentuan Pasal 4:  

- Dalam ketentuan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: Jika 

merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan 

sebagai berikut: f. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil. 

- Berdasarkan hal tersebut, rumusan dalam Pasal ini  diperbaiki dengan diawali 

huruf kecil, kecuali telah tercantum dalam Ketentuan Umum. 

- Dalam ketentuan angka 88 sampai dengan 90 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 2011 menyatakan: Jika unsur atau rincian dalam tabulasi 

dimaksudkan sebagai rincian kumulatif (dan), alternatif (atau), dan 

kumulatif/alternatif (dan/atau) 

- Berdasarkan ketentuan tersebut sebaiknya perumusan tabulasi pada materi 

muatan pasal ini ditambahkan konjungsi (dan, atau, dan/atau) yang di letakkan 

di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. 

4) Ketentuan Pasal 6:  

- Dalam ketentuan angka 268  Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 

menyatakan bahwa: Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah 

ditetapkan,gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang 

bersangkutan dijatuhi sanksi. 

- Rumusan pasal ini menyebutkan tentang kewajiban penduduk. Lalu apakah 

nantinya kewajiban yang tercantum disini akan memiliki konsekuensi adanya 

sanksi?. Sehingga, disarankan agar dicermati kembali penggunaan kata wajib 

tersebut. Dan penempatan sanksinya agar dijadikan satu dalam pasal yang 

mengatur. 

5) Ketentuan Paragraf 2 mengenai GDPK :  

- Pengaturan materi mengenai GDPK dalam rancangan peraturan daerah ini, 

menurut kami terlalu detail dan teknis. Disarankan agar disederhanakan lagi 

pengaturannya, dikarenakan terdapat pendelegasian lebih lanjut ke peraturan 

Bupati. 

6) Ketentuan Pasal 20: 

- Rumusan pasal ini berisi mengenai tujuan pengendalian penduduk. Dimana 

tujuan tersebut sudah dituangkan dalam Pasal 3 ayat (1) rancangan peraturan 

daerah ini. Disarankan agar Pasal ini dihapus. Dikarenakan menimbulkan 

adanya rumusan yang rangkap.  

7) Ketentuan Pasal 26 ayat (3): 

- Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), bentuk terikat ditulis 

serangkai dengan kata yang mengikutinya. Saran perubahan: nonpermanen. 

8) Ketentuan Pasal 26 ayat (4): 

- Rumusan ini berisi mengenai mobilitas penduduk internasional. Tercantum kata 

Pemerintah dalam rumusan ini, Pemerintah  manakah yang dimaksud? Dan 



apakah terdapat kewenangan dari kabupaten Temanggung itu sendiri dalam 

mobilitas penduduk internasional?. Sehingga rumusan ini perlu pencermatan 

kembali mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung. 

Disarankan agar rumusan ayat ini dihapus, apabila tidak ditemukan adanya 

kewenangan pemerintah daerah. 

9) Ketentuan Pasal 30 ayat (3): 

- Sebaiknya perumusan tabulasi pada materi muatan pasal ini ditambahkan 

konjungsi (dan, atau, dan/atau) yang di letakkan di belakang rincian kedua dari 

rincian terakhir.  

10) Ketentuan Pasal 33 : 

- Disarankan agar rincian mengenai kegiatan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat 

(1) masuk dalam penjelasan pasal demi pasal. 

- Dalam ketentuan angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian 

tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan 

rumusan digunakan teknik pengacuan. 

- Berdasarkan ketentuan tersebut, Pasal 33 ayat (2) sebaiknya menggunakan 

pengacuan. Agar tidak ada lagi rumusan yang mengulang.  

11) Ketentuan Pasal 50: 

- Dalam ketentuan angka 85 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 

menyatakan:Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan 

dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk 

tabulasi.  

- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya perumusan diubah menjadi bentuk 

tabulasi. Agar lebih mudah untuk dipahami. 

12) Penjelasan: 

- Dalam ketentuan angka 85 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: Rincian 

penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka 

Romawi dan ditulis dengan huruf kapital. 

- Saran perubahan: I. UMUM 

      II. PASAL DEMI PASAL 

 
 

C. Raperda tentang Cagar Budaya. 

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

a. Dalam Pasal 95 Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2010 disebutkan bahwa 

tugas Pemerintah Daerah adalah melakukan pelindungan, pengembangan, dan 

pemanfaatan cagar budaya.  

b. Dalam Pasal 360 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kawasan cagar 

budaya merupakan salah satu dari kawasan khusus dalam menyelenggarakan 

fungsi pemerintahan yang bersifat strategis, yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat bagi wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. 

c. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa 

kewenangan pemerintah kabupaten/kota berupa penetapan cagar budaya 

peringkat kabupaten/kota, pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota, 



dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota 

dalam 1 daerah provinsi. 

d. Berdasarkan hal tersebut, dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini 

merupakan kewenangan atribusi yang dibentuk berdasarkan kewenangan 

Pemerintah Daerah dalam bidang cagar budaya. 

2. Judul 

Judul dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, sudah sesuai. 

3. Konsiderans  

a. Dalam ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada 

konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang 

menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya 

ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam 

Raperda ini, disarankan untuk merumuskan unsur yuridisnya tanpa menyebutkan 

jenis peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenangnya. 

Sehingga disarankan perubahan penormaan menjadi “Bahwa pemerintah daerah 

mempunyai tugas melakukan pelindungan pengembangan dan pemanfaatan 

cagar budaya maka perlu ditindaklanjuti dengan membentuk peraturan daerah 

tentang cagar budaya”. 

b. Kata yang digunakan pada butir pertimbangan terakhir (huruf d) untuk Peraturan 

Daerah adalah “menetapkan”, hal tersebut disesuaikan dengan  dasar kewenangan 

pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:  

Pasal 18 

(6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. 

4. Dasar Hukum  

Sesuai angka 39 Lampiran II UU 12 2011  tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan bahwa dasar pembentukan Perda adalah Pasal 18 (6) 

UUD 1945, UU Pemerintahan Daerah, dan UU Pembentukan Daerah. 

Disarankan untuk menghapus peraturan yang tidak sesuai ketentuan dalam 

Lampiran II UU 12 2011 tersebut dalam dasar hukum Raperda ini . 

5. Perumusan Norma 

a. Ketentuan Umum Pasal 1: 

- Sesuai dengan angka 102 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang 

dimuat dalam ketentuan umum hanya kata atau istilah yang digunakan 

berulang-ulang di dalam pasal selanjutnya. Sehingga disarankan untuk 

menghapus kata atau istilah yang tidak disebutkan berulang dalam batang 

tubuh, antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dikuasai oleh Negara, 

Insentif, dan Cagar Budaya Nasional. 

b. Pada Bab II Ruang Lingkup Pasal 2: 

- Sesuai lampiran UU 23 2014 yang menjadi kewenangan Pemda Kab/Kota 



terkait budaya antara lain tentang penetapan, pengelolaan cagar budaya, 

dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah dalam 1 provinsi. 

Disarankan untuk penormaan dalam Perda ini sesuai dengan kewenangan 

yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai UU 23 2014 

tersebut.  

- Sesuai dengan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan jika 

merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan 

ketentuan setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil. Kecuali 

sudah masuk dalam ketentuan umum. 

c. Ketentuan Pasal 23: 

Dalam Pasal ini terdapat penggunaan kata wajib. Sesuai dengan angka 268 

UU No.12 Tahun 2011 Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang 

telah ditetapkan,gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, 

yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Sehingga disarankan untuk mengatur 

mengenai sanksi dalam Raperda ini. 

d. Ketentuan Pasal 25 (2) huruf e : 

- Pada Pasal ini terdapat penormaan bahwa penyesuaian pada masa 

mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan 

keselamatan cagar budaya. Pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2010 berbunyi bahwa Pemugaran harus memungkinkan 

dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan 

tetapbmempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar 

Budaya. Disarankan penormaan pada pasal di Raperda ini untuk 

menyesuaikan dengan bunyi dari Undang-Undang tersebut. 

e. Ketentuan Pasal 31: 

- Rumusan pada pasal ini ada di dalam Pasal 110 UU 11/2010 yaitu Setiap 

orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengubah 

fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya 

sebagaimana dimaksud daiam Pasai 81 ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah). Sehingga disarankan merubah penormaan pada pasal ini 

menjadi : 

Pasal 31 

1)  Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya 

atau Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh 

maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati. 

2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

f. Ketentuan Pasal 43: 

- Rumusan pasal ini mengadopsi rumusan dari Pasal 95 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengenai tugas dan 

wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara umum. 

Disarankan untuk menyesuaikan kembali wewenang Pemerintah Daerah 



dalam pasal ini sesuai dengan Undang-Undang tersebut,agar menjadi jelas 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terkait cagar budaya. 

g. Ketentuan Pasal 48 : 

- Dalam pasal ini diatur tentang kepemilikan oleh asing, disarankan untuk 

mengecek kembali ketentuan mengenai pemilikan oleh asing dalam ayat ini 

sesuai dengan ketentuan dalam undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 

tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 

h. Ketentuan Pasal 70 : 

- Dalam pasal ini tentang Kerjasama Daerah, disarankan untuk disesuaikan 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2020 tentang Tata 

cara Kerja Sama Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan pihak ketiga. 

i. Ketentuan Pasal 75 : 

- Sesuai Angka 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi 

keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu 

bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau 

sanksi keperdataan. 

- Angka 65 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan: 

Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat 

lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan 

dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan 

demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi 

pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab. 

- Berdasarkan ketentuan tersebut, Bab mengenai Sanksi Administratif 

seharusnya dihapus dan penempatan sanksi seharusnya melekat dalam 

Pasal, atau apabila terdapat beberapa Pasal yang memuat norma “wajib” 

atau “dilarang” dapat ditempatkan dalam Bagian dari Bab tersebut. 

 
 

D. Raperda tentang Retribusi Laboratorium Lingkungan. 

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

a. Berdasarkan pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pemakaian 

laboratorium lingkungan merupakan pemakaian kekayaan daerah yang menjadi 

objek retribusi pemakaian kekayaan daerah. 

b. Berdasarkan Pasal 149 ayat (3) dan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa perlu diatur 

ketentuan tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa laboratorium 

lingkungan dalam sebuah Peraturan Daerah. 

2. Judul 

Judul dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, sudah sesuai. 

3. Konsiderans 

Dalam ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada konsiderans 

Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 



memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan 

pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, 

sosiologis, dan yuridis. Raperda ini merupakan Raperda yang bersifat atribusi karena 

tidak ada perintah langsung dari peraturan yang ada di atasnya, sehingga disarankan 

untuk menyusun kembali unsur filosofis, sosiologis dan yuridis secara berurutan. 

4. Dasar hukum 

Sesuai angka 39 dan 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa 

dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah yaitu Pasal 18 (6) UUD NRI 1945, 

Undang-Undang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. 

Sehingga disarankan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai ketentuan 

tersebut untuk dihapus. 

5. Perumusan Norma 

a. Ketentuan Umum Pasal 1 : 

Sesuai dengan angka 102 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang 

dimuat dalam ketentuan umum hanya kata atau istilah yang digunakan berulang-

ulang di dalam pasal selanjutnya. Sehingga disarankan untuk menghapus kata 

atau istilah yang tidak disebutkan berulang dalam batang tubuh berupa definisi 

sumber air dan baku mutu air limbah, dan masa retribusi.  

b. Bab II Maksud dan Tujuan : 

Sesuai dengan angka 98 Lampiran Undang-Undang 12 Tahun 2011, penormaan 

mengenai maksud dan tujuan disarankan untuk dimasukkan dalam Bab I 

Ketentuan Umum. 

c. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) 

Sesuai Pasal 151  (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditentukan bahwa 

retribusi berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif 

retribusi. Sehingga disarankan penormaan pada ayat ini menyesuaikan 

ketentuan tersebut. 

d. Ketentuan Pasal 18 ayat (5) 

Terdapat frasa “surat lain yang sejenis”,  Disarankan untuk dijelaskan dalam 

penjelasan pasal per pasal mengenai surat lain yang sejenis agar menjadi jelas. 

e. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) 

Terdapat frasa “dokumen lain yang dipersamakan”, Disarankan untuk dijelaskan 

dalam penjelasan pasal per pasal mengenai surat lain yang sejenis agar menjadi 

jelas. 

f. Bagian kedelapan : 

Terdapat frasa Pembebasan Retribusi pada judul bagian. Pembebasan sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, berkaitan tarif sehingga 

disebut dengan pembebasan tarif. Sedangkan ang berkaitan dengan sanksi 

menggunakan kata penghapusan.  Disarankan untuk menyesuaikan kata 

tersebut dengan penghapusan, karena pada bagian ini hanya membahas 

mengenai sanksi. 

g. Ketentuan Pasal 22 huruf a : 

Terdapat frasa “ketetapan retribusi yang tidak benar”, disarankan untuk 

memberikan penjelasan frasa ini dalam penjelasan pasal per pasal. 



h. Penjelasan Umum. 

Disarankan untuk menyesuaikan judul pada penjelasan ini dengan judul pada 

bagian paling atas Raperda ini. 

 

 

E. Raperda tentang Retribusi Instalasi Pengelolaan Tinja. 

1. Konsiderans 

Rancangan peraturan daerah ini merupakan kewenangan atribusi bagi pemerintah 

daerah, sehingga konsideran menimbang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan 

yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya 

ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. 

Disarankan untuk konsideran menimbang perlu disusun kembali unsur filosofis, 

sosiologis, dan yuridisnya secara berurutan. 

2. Dasar hukum 

Dasar hukum mengingat dalam rancangan peraturan daerah ini disarankan untuk 

disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu dasar hukum 

pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18    ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan 

Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. 

3. Teknik penulisan 

a. Penulisan menetapkan 

Menetapkan: ditulis tanpa spasi. 

b. Penulisan batasan pengertian atau definisi 

Disarankan untuk disesuaikan dengan angka 101 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau 

akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan 

angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. 

c. Penulisan BAB ruang lingkup dan tujuan 

Disarankan untuk disesuaikan dengan angka 98 Lampiran II Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

yaitu hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 

berikutnya  antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan 

tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab 

4. Ketentuan umum 

a. Definisi pemeriksaan disarankan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

b. Definisi penyidikan tindak pidana di di bidang retribusi disarankan untuk 

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

5. Perumusan norma 

a. Pasal 5 

Pasal 5 ayat (1) disarankan menghindari kata adalah dalam batang tubuh 

disarankan menggukan kata merupakan. 



b. Pasal 7 

Disarankan mengganti kata adalah dengan kata meliputi. 

c. Pasal 10 

Disarankan untuk memperjelas pasal pengacuannya. 

d. Pasal 11 

Pasal 11 ayat (2) disarankan menggunakan tabulasi. 

e. Pasal 14 

Pasal 14 ayat (2) disarankan untuk dicermati kembali pengacuan ayatnya. 

f. Pasal 16 ayat (3) 

Disarankan untuk disesuaikan dengan dengan pasal 160 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berbunyi 

“Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau 

kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 

persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar 

dan ditagih dengan menggunakan STRD”. 

g. Pasal 17 

Pasal 17 ayat (1) tidak ada dasar hukum penormaan pasal ini, apabila tidak 

membawa pengaruh besar terhadap rancangan peraturan daerah ini, disarankan 

untuk dihapus. 

h. Pasal 21 

Disarankan untuk dicermati kembali dan disesuaikan dengan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

 

F. Raperda tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Temanggung. 

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

- Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 

Kesehatan Nasional menyatakan bahwa: 

Pasal 2 

(1) Pengelolaan kesehatan diselenggarakan melalui pengelolaan administrasi 

kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya 

kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan 

masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta 

pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung 

guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

(2) Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara berjenjang di pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi 

daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. 

- Dalam  Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:   

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi, salah satunya ialah kesehatan. 

Yang mana urusan tersebut dirinci lebih lanjut dalam lampiran huruf B Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, meliputi: 



1) Upaya Kesehatan 

- Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah 

kabupaten/kota. 

- Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah 

kabupaten/kota.  

- Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan 

tingkat Daerah kabupaten/kota. 

2) Sumber Daya Manusia Kesehatan 

- Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. 

- Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP 

Daerah kabupaten/kota. 

3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman 

- Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.  

- Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). 

- Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT 

kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.  

- Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.  

- Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga. 

4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 

- Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, 

kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha 

tingkat kabupaten/kota. 

- Berdasarkan hal tersebut, dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini 

merupakan kewenangan atribusi yang dibentuk berdasarkan kewenangan 

Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan. 

2. Konsiderans  

- Dalam ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada 

konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi 

pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara 

berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.  

- Berdasarkan ketentuan tersebut, konsiderans dalam rancangan peraturan daerah ini 

belum mengandung unsur filosofis. Disarankan untuk menambahkan unsur tersebut. 

3. Diktum 

Sesuai angka Angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan Jenis dan nama yang 

tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan 

tanpa frasa Provinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital 

dan diakhiri dengan tanda baca titik 

4. Perumusan norma: 

a. Ketentuan Umum Pasal 1: 

- Dalam ketentuan angka 97 dan 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 



menyatakan: Ketentuan umum dapat memuat lebih dari 1 (satu) pasal yang 

berisi: 

a. Batasan pengertian atau definisi; 

b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau 

definisi; dan/atau 

c. Hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal 

berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan 

tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. 

- Dalam ketentuan angka 102 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: 

Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah 

yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.  

- Dalam ketentuan angka 103 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa: 

Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan 

kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan 

definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan 

Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. 

- Dalam ketentuan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: Penulisan 

huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan 

pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan 

dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran. 

- Berdasarkan hal tersebut, agar dilakukan pencermatan kembali mengenai 

definisi dan batasan pengertian dalam ketentuan umum rancangan peraturan 

daerah ini, jika tidak tercantum dalam batang tubuh, sebaiknya definisi nya 

dihapus dan tidak perlu dimasukan dalam ketentuan umum. Namun, apabila 

telah tercantum dalam ketentuan umum  diperlukan konsistensi penulisannya 

dalam batang tubuh.Yakni menggunakan huruf kapital. 

b. Ketentuan Bab II Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4:  

- Dalam ketentuan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau 

beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, 

maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.  

- Dalam ketentuan angka 183 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai 

latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir 

konsiderans,  serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam 

batang tubuh Peraturan Perundang-undangan. 

- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya Pasal 2 dan Pasal 3 tidak dibuat 

bab tersendiri, tetapi masuk dalam bab ketentuan umum atau penjelasan umum. 

c. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (7):  

- Penyebutan “ Pemerintah” selain Pemerintah Daerah, tidak perlu dituliskan. 

Karena yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah hanyalah di Daerah 



Kabupaten Temanggung. Sehingga Disarankan cukup dituliskan Pemerintah 

Daerah saja. 

d. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) : 

Sesuai Angka 85 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 

menyatakan:Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan 

dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi. 

Sehingga disarankan untuk menyesuaikan penormaan pada ayat ini sesuai dengan 

ketentuan tersebut. 

e. Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9:  

- Pengaturan materi mengenai UKM dalam rancangan peraturan daerah ini, 

menurut kami terlalu teknis. Jika dalam rancangan ini nantinya akan dibuat 

peraturan teknis, disarankan agar materi yang teknis dan mendetail tersebut 

dimasukan dalam peraturan teknis tersebut.   

f. Ketentuan Pasal 12: 

- Pengacuan dalam Pasal ini disarankan untuk disebutkan pula ayatnya, sehingga 

lebih jelas.  

g. Ketentuan Pasal 14 : 

Penormaan pasal ini mengenai pembiayaan UKP. Hal ini bersifat teknis yang dapat 

diatur dengan peraturan bupati. Sehingga disarankan untuk mengatur norma 

mengenai pembiayaan UKP ini dalam Peraturan Bupati, dan membunyikan 

penormaan pendelegasian tersebut dalam Peraturan Daerah ini. 

h. Ketentuan Pasal 15 ayat (1): 

- Penyebutan “Pemerintah” dalam rumusan ini apakah Pemerintah Pusat ?. Jika 

benar disarankan untuk mempertimbangkan kembali pencantuman rumusan ini, 

dikarenakan Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan mengatur 

Pemerintah Pusat.  

i. Ketentuan Pasal 15 ayat (2): 

- Dalam rumusan ini, apakah sumber pembiayaan hanya dibatasi dilingkup ini 

saja? Bagaimana apabila terdapat sumber pembiayaan lainnya?  

j. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (2): 

- Dalam ketentuan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: Jika 

merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan 

sebagai berikut: f. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil. 

- Berdasarkan hal tersebut, rumusan dalam Pasal ini  diperbaiki dengan diawali 

huruf kecil, kecuali telah tercantum dalam Ketentuan Umum. 

k. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) : 

- Penormaan ayat ini sama dengan penormaan dalam Pasal 14, sehingga 

disarankan untuk dihapus. 

l. Ketentuan Pasal 20 ayat (1): 

- Dalam ketentuan angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyatakan: Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya 

digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang–undangan. Kata, frasa, 

atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa 

Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung ( )  



- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya penulisannya dicetak miring. 

m. Ketentuan Pasal 21 ayat (1): 

- Disarankan rumusan ini dibentuk tabulasi. Agar lebih mudah dibaca dan 

dipahami. 

- Dalam rumusan ini menyebutkan adanya sumber pembiayaan kesehatan yang 

merupakan bantuan dari luar negeri, Mengenai bantuan tersebut tidak 

disebutkan dalam Perpres 72 2012. Dipertanyakan darimana sumber penormaan 

ini dan disarankan untuk disesuaikan bantuan tersebut dengan kondisi 

empirisnya di Kabupaten Temanggung 

n. Ketentuan Pasal 21 ayat (1): 

- Disarankan rumusan ini dibentuk tabulasi. Agar lebih mudah dibaca dan 

dipahami. 

- Dalam rumusan ini menyebutkan adanya sumber pembiayaan kesehatan yang 

merupakan bantuan dari luar negeri? Mengenai bantuan tersebut tidak 

disebutkan dalam Perpres 72 2012. Lalu darimana sumber penormaan ini? 

Apakah di kabupaten temanggung pernah mendapatkan bantuan tersebut?. 

o. Ketentuan Pasal 36: 

- Disarankan untuk menambahkan kata pengangkatan, agar pengadaan dan 

pengangkatan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

p. Ketentuan Pasal 36: 

- Disarankan untuk menambahkan kata pengangkatan, agar pengadaan dan 

pengangkatan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

q. Ketentuan Pasal 37: 

- Penyebutan “Aparatur Sipil Negara” disarankan untuk dimasukkan dalam 

Ketentuan Umum, karena disebutkan berulang kali. 

r. Ketentuan Pasal 44: 

- Disarankan untuk dimasukkan penormaan mengenai kerjasama Dinas dengan 

instansi terkait dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan 

Tenaga Kesehatan Asing, karena hal yang berkaitan dengan tenaga kerja asing 

merupakan kewenangan imigrasi. 

s. Ketentuan pasal 54 ayat (2): 

- Terdapat bahasa asing evidence based, sesuai dengan angka 254 Lampiran II 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa penggunaan kata atau frasa 

asing dapat digunakan dengan didahului padanan bahasa indonesianya terlebih 

dahulu, kata asing tersebut ditulis miring dan diletakkan diantara tanda baca 

kurung. disarankan untuk menyesuaikan penulisan  bahasa asing tersebut 

dengan ketentuan angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tersebut. 

t. Ketentuan Pasal 56: 

- Agar dicermati kembali pasal pengacuan yang dicantumkan. 

u. Bab mengenai Ketentuan Penyidikan : 



- Mengapa dibuat bab tentang ketentuan penyidikan dalam rancangan peraturan 

daerah ini? Sedangkan dalam raperda ini tidak mengatur mengenai ketentuan 

pidana. Sebaiknya agar ketentuan tersebut dihapus. 

 

 

G. Raperda tentang Pelayanan Ketenagakerjaan.  

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah 

- Dalam  Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:   

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi, salah satunya ialah 

tenaga kerja. Yang mana urusan tersebut dirinci lebih lanjut dalam lampiran huruf F 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, meliputi: 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, meliputi: 

a. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

- Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. 

- Pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta. 

- Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.  

- Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil.  

- Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota. 

b. Penempatan Tenaga Kerja 

- Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota. 

- Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. 

- Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota. 

- Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah 

kabupaten/kota.  

- Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah 

kabupaten/kota. 

c. Hubungan Industrial 

- Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama 

untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah 

kabupaten/kota. 

- Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja 

dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota. 

- Berdasarkan hal tersebut, dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini 

merupakan kewenangan atribusi yang dibentuk berdasarkan kewenangan 

Pemerintah Daerah dalam bidang tenaga kerja. 

- Dikarenakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

terdapat perubahan yang cukup signifikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disarankan agar subtansi rancangan peraturan 

daerah ini disesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut. Dengan tetap 

memperhatikan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. 

2. Konsiderans  



- Dalam ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pokok pikiran pada 

konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi 

pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara 

berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.  

- Unsur yuridis dalam Konsiderans Rancangan Peraturan Daerah ini disarankan untuk 

disempurnakan. Apabila tetap ingin mempertahankan penyebutan judul undang-

undang, agar disesuaikan dengan perubahan undang-undang yang terbaru.  

- Kata yang digunakan pada butir pertimbangan terakhir (huruf d) untuk Peraturan 

Daerah adalah “menetapkan”, hal tersebut disesuaikan dengan  dasar kewenangan 

pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:  

Pasal 18 

(6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. 

3. Dasar Hukum  

- Dalam ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dasar hukum pembentukan 

Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah 

dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.  

- Dalam dasar hukum mengingat ini disebutkan bahwa dasar pembentukan daerah 

Kabupaten Temanggung adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Disarankan untuk dicek kembali apakah sudah 

benar nomor undang-undang tersebut, karena Undang-Undang pembentukan 

daerah Kabupaten Temanggung adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 

Djawa Tengah. 

- Berdasarkan ketentuan tersebut, sebaiknya angka 3 sampai dengan angka 6, angka 

8 sampai dengan angka 11, angka 13 sampai dengan angka 21, disarankan 

dihapus. 

4. Perumusan Norma 

Sebagian pasal mengacu pada Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2020 dan 

Permenaker No. 10 tahun 2018. 

a. Ketentuan Bab I, Pasal 1 Ketentuan Umum : 

- Sesuai angka 102 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa 

kata atau istilah yang dimasukkan dalam Ketentuan Umum hanyalah kata atau 

istilah yang disebutkan berulang kali dalam batang tubuh. Sehingga disarankan 

agar mencermati kembali atau kata atau istilah yang hanya sekali disebutkan 

dalam batang tubuh agar tidak perlu dimasukkan dalam Ketentuan Umum. 

- Pada angka 9  dan 10 Ketentuan umum disarankan definisi dalam ketentuan 

umum diambil pengertian yang paling sesuai dengan materi muatan dalam 



Perda ini. Sehingga saran perubahan definisinya menjadi : 

9. Pengusaha adalah Orang perseorangan, persekutuan, atau badan 

hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau 

yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan 

miliknya, yang berada di Indonesia dan/atau yang berkedudukan di 

luar wilayah Indonesia. 

10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha sosial atau usaha-usaha 

lain yang berbadan  hukum  atau  tidak, milik orang perseorangan, 

milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik  swasta  

maupun  milik  negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

b. Ketentuan Pasal 2 Ruang Lingkup : 

Sesuai Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan Jika merumuskan pasal 

atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut setiap 

frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil. Kecuali sudah masuk dalam 

ketentuan umum. Sehingga disarankan untuk penulisan rincian dalam pasal ini 

untuk ditulis dengan huruf kecil kecuali  kata atau istilah yang masuk dalam 

Ketentua Umum. 

c. Ketentuan pasal 3 : 

Sesuai angka 98 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Ketentuan 

umum berisi: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang 

dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang 

bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain 

ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan 

tersendiri dalam pasal atau bab. Sehingga disarankan agar pasal ini menyesuaikan 

ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dan 

dimasukkan dalam Bab I. 

d. Ketentuan Pasal 7 ayat (3): 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker Pasal 13 (1) Pelatihan 

kerja diselenggarakan oleh:  

a. lembaga pelatihan kerja pemerintah;  

b. lembaga pelatihan kerja swasta; atau  

c. lembaga pelatihan kerja perusahaan. 

Sehingga disarankan agar ayat (3) pasal ini, untuk disesuaikan dengan keadaan di 

Kabupaten Temanggung, sehingga penormaan pada ayat ini dapat dilaksanakan. 

e. Ketentuan Pasal 20 

Perusahaan yang berlokasi dalam wilayah Daerah, wajib melaporkan 

lowongan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja kepada perangkat 

daerah yang membidangi ketenagakerjaan.  

Dalam pasal ini menggunakan kata wajib, kata wajib memiliki konsekuensi sanksi 

yang dapat dikenakan apabila ada pelanggarannya, disarankan untuk mengecek 

kembali penggunaan frasa wajib dalam pasal ini. 

f. Ketentuan Pasal 30, Pasal 43: 



Terdapat bahasa asing Unprosedural dan online. Sesuai dengan angka 254 

Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa penggunaan kata atau 

frasa asing dapat digunakan dengan didahului padanan bahasa indonesianya 

terlebih dahulu, kata asing tersebut ditulis miring dan diletakkan diantara tanda baca 

kurung. disarankan untuk menyesuaikan penulisan  bahasa asing tersebut dengan 

ketentuan angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. 

g. Ketentuan Pasal 52 : 

Terdapat frasa Materi Sosialisasi. Karena hal ini bersifat teknis yang dapat bisa 

diatur dengan Peraturan Bupati sehingga disarankan penormaan ayat ini diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati, sehingga saran perubahannya menjadi : 

(3) sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupati. 

h. Ketentuan Pasal 59 ayat (3) 

Terdapat penormaan bahwa denda masuk menjadi pendapatan daerah. Karena 

denda sanksi Pidana tidak bisa untuk kas Daerah akan tetapi Kas Negara. 

Disarankan untuk merubah penormaan ini menjadi denda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) masuk menjadi pendapatan negara. 

 

 

 

Kepala Kantor Wilayah, 

 

 

A. Yuspahruddin 

NIP 196305281985031002 
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