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PERAN DIREKTORAT PERANCANGAN  

DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 

Zafrullah Salim 

(Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan) 

 

Proses dan Sistem 

Menurut Pasal 1 angka 1 UU 10/2004, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan 
sebuah proses, yang pada dasarnya terdiri dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, 
pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Secara sederhana proses (process) 
dapat diartikan sebagai “series of things that are done in order to achieve a particular result” yaitu 
rangkaian kegiatan untuk mencapai hasil tertentu. Maka pada dasarnya keseluruhan proses 
pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan rangkaian kegiatan, sejak dari perencanaan 
sampai dengan penyebarluasan.  

Proses perlu dilaksanakan secara terstruktur dan terorganisasi, yang mungkin dapat  disebut sistem. 
Maka antara proses dan sistem tak dapat dipisahkan, keduanya saling melengkapi. Jika proses adalah 
rangkaian kegiatan, maka sistem dapat diartikan sebagai “an organized set of ideas or theories or a 
particular way of doing smotehing,” yaitu perangkat pemikiran/teori yang terorganisasi atau cara 
tertentu untuk mengerjakan sesuatu. Disebut sistem karena antara satu bagian dengan bagian lain 
saling tergantung dan tentu tidak berjalan sendiri-sendiri. 

Penyegaran kembali makna proses dan sistem dalam pembentukan peraturan perundang perlu 
dikemukakan, mengingat  pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan 
perundang-undangan belum merupakan kesatuan dari hulu ke hilir, melainkan sering tidak terhubung 
satu sama lain. Proses dan sistem belum berjalan sebagaimana dikehendaki.  

Membicarakan proses dan sistem dalam hubungannya dengan peran apa yang dijalankan oleh 
Direktorat Perancangan  dalam “proses” pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana 
dikehendaki oleh UU No. 10 Tahun 2004 mungkin menarik untuk dibahas bersama dalam forum ini. 
Selain untuk menyamakan persepsi mungkin juga untuk membina dan menguatkan kembali peran dan 
fungsi masing-masing unit yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik yang 
ada dalam lingkungan  Kementerian Hukum dan HAM maupun pada biro hukum/unit lain pada 
kementerian lain. 
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Strategi dan Kebijakan 

Fungsi Direktorat Perancangan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan antara lain 
membantu melaksanakan sebagian tugas Ditjen. PP untuk merencanakan, mempersiapkan dan 
membahas rancangan undang-undang pada Dewan Perwakilan Rakyat, serta melakukan penyusunan 
dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan yang berasal dari lingkungan Kementerian 
Hukum dan HAM. Tugas dan fungsi lain di bidang pembinaan tenaga perancang, metode perancangan 
serta tugas pembinaan perpustakaan/dokumentasi hukum, yang dibahas oleh pembicara lain.   

Dikaitkan dengan tugas dan fungsi perencanaan dan pembahasan rancangan undang-undang, jelaslah 
pelaksanaannya tidak mudah, memerlukan ketahanan fisik dan mental, ketekunan, kesabaran dan 
kearifan serta kemampuan bekerjasama dengan semua pihak. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang 
mengharuskan berhadapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat tentu pada Direktur Jenderal sebelumnya 
(Prof. Abdul Gani, Oka Mahendra, SH, dan Abdul Wahid SH. MH) dan Direktur Jenderal yang sekarang 
(Dr. Wahiduddin Adams) serta para Direktur Perancangan sebelumnya (Dr. Suhariyono SH dan Dr. 
Wicipto SEtiadi) dapat menceritakan lebih banyak mengenai berbagai pengalaman berat dan 
menegangkan. Padahal ke depan, tugas tersebut akan makin berat lagi, karena Pemerintah bersama 
DPR akan membahas 71 (tujuhpuluh  satu) rancangan undang-undang, prioritas tahun 2011 sesuai 
dengan Program Legislasi Nasional. Tugas tersebut masih harus ditambahkan lagi dengan tugas 
pembahasan RUU dan RPP serta Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. 

Menyadari beratnya tugas dan sekaligus tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Direktorat 
Perancangan, perlu dipikirkan berbagai upaya penyempurnaan kebijakan dan strategi yang sudah ada, 
sehingga tugas dan tanggung jawab tersebut dapat dijalankan sebagaimana diharapkan. Berhubung 
dengan itu, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, sesuai dengan arahan Menteri Hukum 
dan HAM, menentukan beberapa kebijakan dan strategi baru yang secara ringkas dapat disebutkan 
sebagai berikut: 

1. Dalam melaksanakan tugas Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Pemerintah dalam 
pembahasan rancangan undang-undang, sesuai dengan Surat Presiden kepada Pimpinan DPR, 
Menteri tidak hanya didampingi oleh Dirjen. PP melainkan juga oleh pejabat uni eselon I lainnya, 
yaitu Kepala BPHN, Dirjen AHU, Dirjen HKI, Dirjen HAM, dan lain-lain, sesuai disposisi. Ini berarti 
bahwa tugas ke DPR tidak semata-mata dijalankan oleh Ditjen PP melainkan juga oleh unit 
eselon I lainnya. Sesuai dengan kebijakan tersebut, pada saat ini wakil-wakil Kementerian 
Hukum dan HAM di DPR tidak hanya dari Ditjen. PP melainkan juga dari BPHN, Ditjen AHU dan 
lain-lain. Kebijakan “tanggung jawab bersama” ini diharapkan akan meningkatkan kinerja 
Kementerian Hukum dan HAM dan proses pembahasan RUU di DPR. 

2. Dirjen PP menugaskan para direktur dan sekretaris untuk secara bersama-sama, bergantian atau 
sendiri-sendiri menghadiri berbagai rapat pembahasan RUU di DPR untuk mendampingi atau 
mewakili Dirjen PP. Kebijakan dan strategi ini pada dasarnya merupakan penguatan dan 
pengembangan dari kebijakan sebelumnya yang juga sudah dilaksanakan. Hal ini membawa 
dampak positif bagi suasana kerja internal Ditjen PP karena menumbuhkan semangat kerja 
kolektif dan kolegial serta tanggung jawab bersama berhadapan dengan DPR. Kebijakan 
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“pelaksanaan tugas secara kolektif dan kolegial” ini dapat mengurangi tekanan beban tugas 
yang ada di Dit. Perancangan atau Dit. Harmonisasi, dan sekaligus menciptakan perimbangan 
tugas dan fungsi (berdasarkan disposisi) antar direktorat/sekretariat. 

3. Para perancang peraturan perundang-undangan, baik dalam jabatan fungsional maupun 
struktural diharuskan untuk “sewaktu-waktu” bertugas sebagai “perancang” (legislative 
drafters)  di DPR. Strategi pemberdayaan tenaga perancang diharapkan dapat mengembangkan 
kompetensi perancang dan sekaligus membantu tugas-tugas keperancangan di DPR dan pada 
rapat-rapat pembahasan antar kementerian maupun pembahasan rancangan di lingkungan 
Kementerian Hukum dan HAM.  

Ketiga kebijakan dan strategi tersebut yang sudah mulai berjalan dengan baik merupakan cara untuk 
mengawal agar proses pembentukan peraturan perundang-undangan berjalan dengan baik, dan 
sekaligus mewujudkan fungsi-fungsi koordinatif khususnya antara Ditjen PP dengan BPHN.  

 

RUU PPP  

Pembahasan RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (inisiatif DPR) telah dimulai 
(13 Desember 2010). Presiden menunjuk Menteri Hukum dan HAM mewakili Presiden dalam 
pembahasan tersebut sesuai dengan Surat Presiden tanggal 11 Oktober 2010 kepada Pimpinan DPR RI. 

Ditjen PP bersama dengan BPHN, Menpan dan RB, Setneg dan Setkab dan dibantu oleh para ahli 
perundang-undangan telah menyiapkan DIM atas RUU tersebut.  

Dari 349 DIM (sementara), terdapat tujuh masalah penting yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM 
dalam “Pandangan dan Pendapat Presiden terhadap RUU PPP”, yaitu: 

- Kedudukan Peraturan Presiden dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan; 
- Pengesahan perjanjian internasional  
- Usul memasukkan Peraturan Menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan 
- Penguatan fungsi Prolegnas dan Prolegda 
- Pengundangan 
- Peranan instansi vertikal; dan 
- Penguatan status tenaga perancangan peraturan perundang-undangan 

 
Ketujuh point tersebut perlu dibahas oleh  forum ini untuk memperoleh masukan, termasuk masalah 
ketujuh yang berkaitan dengan prospek tenaga fungsional perancang di masa akan datang. 
 
 
        Jakarta, 14 Desember 2010 
 
                ZS 
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