
TANGGAPAN
ATAS RANCANGANPERATURANDAERAH TENTANG
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GARUT
I. TANGGAPAN UMUM 

Salah satu tahap awal dan penting dalam pembangunan bidang hukum, khususnya program pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah adalah penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang merupakan pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah yaitu antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada angka 7 disebutkan "penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut. 
Mengingat peranan Peraturan Daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan bertujuan meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan rakyat, maka penyusunannya perlu diprogramkan agar perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat terbentuk secara terencana, terpadu dan sistematis berdasarkan skala prioritas yang jelas. Prioritas utama dalam penyusunan Prolegda adalah berdasarkan pengkajian dan aspisrasi kebutuhan daerah masing-masing dan juga perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan perubahan dinamika masyarakat yang cepat. Prolegda dilakukan supaya daerah lebih tertib dalam meyusun Peraturan Daerah yang menunjang pembangunan dan dimaksudkan agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. 
Sebagai instrumen perencanaan, Prolegda mempunyai peranan yang sangat penting dalam tahapan pembentukan Peraturan Daerah yaitu: 
1.	Memberikan gambaran yang objektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan Peraturan Daerah. 
2.	Menetapkan skala prioritas penyusunan rancangan Peraturan Daerah untuk jangka waktu panjang, menengah atau tahunan sebagai pedoman bersama DPRD dan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah. 
3.	Mensinergikan lembaga yang berwenang untuk membentuk Peraturan Daerah. 
4.	Mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah dengan memfokuskan kegiatan penyusunan perancangan Peraturan Daerah menurut skala prioritas yang ditetapkan. 
5.	Menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Peraturan Daerah. 
6.	Menjaga agar Peraturan Daerah yang dibentuk tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. 

Terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sasaran yang hendak dicapai dalam pembangun hokum adalah mewujudkan konsistensi dan terciptanya hukum nasional yang adil dan demokratis. Selain itu yang terpenting adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat mengandung penguatan, perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mempunyai daya laku yang efektif di dalam masyarakat. 
Program peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaannya senantiasa harus menjalin kerja sama yang baik dengan mitra atau institusi terkait, sehingga semua program dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu yang pada akhirnya Prolegda diharapkan mampu menjadi penunjuk arah pembangunan daerah. 

II. TANGGAPAN KHUSUS 
A. Judul Rancangan Peraturan Daerah 
1.	Terhadap judul Rancangan Peraturan Daerah ini kami berpendapat bahwa judul yang lebih tepat adalah Penyusunan Prolegda, karena materinya mengatur mengenai proses penyusunan Prolegda pada lingkungan Pemerintah Daerah dan Dewan Pemerintah Rakyat Daerah. 
2.	Penulisan Judul tidak dicetak tebal, penulisan nomor dan tahun diberi tanda elipsis, sehingga penulisan Judul menjadi sebagai berikut : 
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
NOMOR. .. TAHUN ...
TENTANG
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

B.	Tanggapan Terhadap Pembukaan Rancangan Peraturan Daerah 
1.	Tanggapan terhadap frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" dan Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan .
Penulisan tidak dicetak tebal 
2.	Tanggapan terhadap konsideran menimbang Konsideran menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. 
Terhadap konsideran menimbang terdiri dari landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. 
a.   Landasan Filosofis terdapat pad a konsideran huruf a. 
b.	Landasan Sosiologis sebelumnya tidak tampak pada rancangan Rancangan Peraturan Daerah, maka kami tambahkan menjadi huruf b dengan memperhatikan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini. 
c.   Landasan Yuridis terdapat pada konsiderans huruf c. 
d.	Huruf d merupakan gabungan dari landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dikaitkan dengan perlunya pembentukan Peraturan Daerah ini. 
3. Tanggapan terhadap Dasar Hukum 
Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Perundang-undangan tersebut., yang diawali dengan kata mengingat 
a.	Terhadap konsideran mengingat, kami menambahkan dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah yang berasal dari yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b.	Konsideran mengingat juga perlu mencantumkan ketentuan yang berkaitan dengan Program Legislasi Daerah sesuai ketentuan mengingat ini, kami mengusulkan agar menambahkan beberapa ketentuan yaitu: 

1)	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); karena peraturan ini berkaitan dengan proses penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD. 
2)	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 T ahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah; karena berkaitan dengan substansi yang diatur dalam Perda ini. 
3)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; karena berkaitan dengan substansi yang diatur dalam Perda ini. 
c.	Terhadap konsideran mengingatkami juga menganggap bahwa beberapa peraturan tidak berkaitan/tidak relevan dan tidak perlu dijadikan dasar hukum mengingat, yaitu: 
1)	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 
2)	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
3)	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) 
4)	Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 T ahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27); 
c. Tanggapan terhadap Diktum 

1.	Penulisan Frase "Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT, dan, BUPATI GARUT, MEMUTUSKAN" tidak dicetak tebal 
2.	Penulisan frase "BUPATI GARUT" tidak menggunakan spasi dan setelah frase "MEMUTUSKAN" sebelum tanda baca titik dua (:) tidak menggunakan spasi, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 


Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATIGARUT

MEMUTUSKAN:

3.	Penulisan diktum Menetapkan tidak dicetak tebal dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundang-undangan disesuaikan dengan perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH. 

D.	Tanggapan Terhadap Batang Tubuh 

1.	Tanggapan terhadap BAB I Ketentuan Umum . 
Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan. 
a.	Terhadap Ketentuan Pasal 1 ketentuan umum menurut kami urutan definisi disesuaikan berdasarkan urutan penyebutan dalam Peraturan Daerah ini, beberapa istilah diubah dan beberapa dihapus. 
b.	Penulisan BAB,Judul BAB, dan Pasal tidak dicetak teba!. Penulisan tanda baca koma setelah frase "Dalam Peraturan Daerah ini" dihapus dan sebelum tanda baca titik dua (:) tidak menggunakan spasi. 
c.	Penomoran dalam ketentuan umum menggunakan angka. 

2.  Tanggapan terhadap BAB II Maksud dan Tujuan 
a.	Terhadap Ketentuan Pasal 2 dihapus, karena ketentuan ini tidak mengandung norma, ketentuan ini dimuat dalam Penjelasan Umum. 
b.	Terhadap Ketentuan Pasal 3 dihapus, karena ketentuan ini tidak mengandung norma, ketentuan ini dimuat dalam Penjelasan Umum. 
3.	Tanggapan terhadap BAB III Visi dan Misi 
a.	Terhadap Ketentuan Pasal 4 dihapus, karena ini tidak mengandung norma. 
b.	Terhadap Ketentuan Pasal 5 dihapus, karena ini tidak mengandung norma. 
4.	Tanggapan terhadap Bab IV Arah Kebijakan 
Terhadap Ketentuan Pasal 6 dihapus, karena ketentuan ini tidak mengandung norma, ketentuan ini dimuat dalam Penjelasan Umum. 
5.   Tanggapan terhadap BAB V Kebijakan Umum Program Legislasi Daerah Bab V disesuaikan sehingga menjadi Bab II dan judul diubah menjadi "PENYUSUNAN PROLEGDA" . 
Terhadap Ketentuan Pasal 7 menjadi Pasal 2 dan dibuat menjadi 2 (dua) ayat, dengan ditambahkannya 1 (satu) ayat baru mengenai ruang Iingkup pengaturan Perda. 
a.	Terhadap Ketentuan Pasal 8 menjadi Pasal 3 dan dibuat menjadi 2 (dua) ayat karena mengandung dua norma pengaturan yang berbeda, dan redaksional disempurnakan. 
b.	Terhadap Ketentuan Pasal 9 menjadi Pasal 4 dan redaksional disesuaikan dengan Perpres Nomor 61 Tahun 2005 tentang Prolegnas. 
c.	Terhadap ketentuan Pasal 10 dihapus, karena telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 9. 
d.	Terhadap ketentuan Pasal 11 menjadi Pasal 5 dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru mengenai keadaan tertentu dalam menentukan skala prioritas. 
6.	Tanggapan terhadap BAB VI Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Daerah
Ketentuan dalam BAB VI tidak dibuat dalam BAB tersendiri tetapi digabung dengan BAB II. 
a. 	Bagian Kesatu 
1)	Terhadap ketentuan Pasal 12 dihapus, namun ketentuan Pasal tersebut dimuat dalam Pasal 13A. 
2)	Terhadap ketentuan Pasal 13 dihapus, karena tidak mengandung norma. 
3)	Penulisan Pasal tidak dicetak teba!' 
b.	  Bagian Kedua 
Judul bagian diubah menjadi Penyusunan Prolegda di Lingkungan DPRD 
1)	Terhadap ketentuan Pasal 14 dihapus, karena ketentuan ini diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Garut. 
2)	Terhadap ketentuan Pasal 15 dihapus, karena ketentuan mengenai Badan Legislasi diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Garut. 
3)	Terhadap ketentuan Pasal 16 dihapus, karena ketentuan ini diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Garut. 
4)	Terhadap ketentuan Pasal 17 dihapus, karena ketentuan ini diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Garut. 
5)	Terhadap keseluruhan Pasal mengenai penyusunan Prolegda di Iingkungan DPRD tersebut di atas dijadikan satu Pasal yaitu Pasal 12 dan dibuat menjadi 2 (dua) ayat. 
6)	Penulisan pasal tidak dicetak teba!. 
c.	  Bagian Ketiga 
Bagian Ketiga di reposisi menjadi Bagian Kesatu dengan judul Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah 
1)	Terhadap ketentuan Pasal 18 direposisi menjadi Pasal 6 dan dibuat menjadi 2 (dua) ayat. 
2)	Terhadap ketentuan Pasal19 direposisi menjadi Pasal 8. 
3)	Terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1) direposisi menjadi Pasal 9 dan Pasal20 ayat (2) direposisi menjadi Pasal 7. 
4)	Terhadap ketentuan Pasal 21 direposisi, menjadi Pasal 10. 
5)	Penambahan Pasal yang baru yaitu Pasal 11 mengenai penyampalan Prolegda yang telah mendapatkan persetujuan Bupati. 
6)	Penulisan Pasal tidak dicetak teba!' 
d.	 Bagian Keempat 
1)	Terhadap ketentuan Pasal 22 menjadi Pasal 13 dan rumusan Pasal disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Prolegnas. 
2)	Terhadap ketentuan Pasal 23 menjadi Pasal 14 dan rumusan Pasal disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Prolegnas. 
3)	Terhadap ketentuan Pasal 24 dihapus, karena sudah diakomodir dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c. 
4)	Terhadap ketentuan Pasal 25 dihapus, karena sudah diakomodtr dalam Pasal 11 ayat (3). 
5)	Penulisan Pasal tidak dicetak teba!. 
7.	 Tanggapan terhadap BAB VII Pembiayaan 
Terhadap ketentuan Pasal 26 huruf a dan b rumusan Pasal diubah dan menjadi Pasal 15. Penulisan Pasal tidak dicetak tebal 
8.	Tanggapan terhadap BAB VIII Ketentuan lain-lain 
a. Terhadap BAB VIII judul diubah menjadi Ketentuan Peralihan sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2004. 
b. Pasal 27 menjadi Pasal 16. 
c. Penulisan Pasal tidak dicetak teba!. 
9.	 Tanggapan terhadap BAB VIII Ketentuan Penutup 
a.	Terhadap ketentuan Pasal 28 dihapus, karena ketentuan dalam Pasal ini tidak menjelaskan ketentuan mana yang telah ada sehingga perlu dicabut. 
b.	Terhadap ketentuan Pasal 29 dihapus, karena ketentuan Pasal ini tidak menjelaskan hal-hal mana yang belum diatur (ketentuan blanko). 
c.	Pasal 30 menjadi Pasal 17 dan rumusan tetap. 
d.	Penulisan Pasal tidak dicetak tebal' 
10. Tanggapan terhadap Penutup 
	a 	Penulisan tempat dan tanggal penetapan 
1) Frase "BUPATI GARUT" dan nama pejabat tidak dicetak teba!. 
2) Penulisan Frase "BUPATI GARUT" tidak dipisahkan oleh spasi. 
	b. Penulisan tempat dan tanggal pengundangan, Penulisan pada tanggal dan nama pejabat tidak dicetak teba!' 
c.	Penulisan frase "LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN ... NOMOR ... ditulis dalam satu baris dan tidak dicetak tebal, sehingga berbunyi : 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN ... NOMOR. .. 

