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KATA PENGANTAR 

SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

perkenan-Nya Pedoman tentang Perencanaan Peraturan Menteri dapat 

diselesaikan. 

Sebagai negara hukum, setiap perilaku dalam kehidupan bermasyarakat 

termasuk dalam tata kerja pemerintahan di Indonesia didasarkan pada 

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sangat 

penting guna menjamin kepastian hukum bagi para aparatur pemerintahan 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. 

Namun sering kali peraturan yang seharusnya menjadi acuan dalam 

melaksanakan tugas justru menjadi penghambat bagi para aparat dan juga 

masyrakat yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Kendala tersebut seringkali disebabkan oleh kondisi peraturan yang 

tumpang tindih, disharmoni dan multitafsir.  

Pembentukan peraturan yang berkualitas tidak lepas dari proses 

penyusunan yang matang. Proses penyusunan sejak tahap perencanaan, 

pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan perlu 

dilakukan dengan baik sehingga tujuan peraturan perundang-undangan 

dapat tercapai. 

Sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas 

perlu melakukan pembenahan dalam proses perencanaan Peraturan 

Menteri. Tahap perencanaan Peraturan Menteri merupakan salah satu 

proses yang sangat penting untuk dipersiapkan secara seksama. Hal ini 

dikarenakan proses perencanaan merupakan tahapan untuk menentukan 

maksud, tujuan dan sasaran peraturan perundang-undangan dalam rangka 

menjawab permasalahan dalam masyarakat.  
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Sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Kementerian 

PPN/Bappenas berwenang untuk membentuk Peraturan Menteri baik yang 

bersifat internal atau eksternal. Oleh karena itu, untuk membentuk 

Peraturan Menteri yang berkualitas maka tahapan penyusunan peraturan 

menteri menjadi sangat penting.  

Penetapan pedoman ini sangat dibutuhkan bagi unit kerja di Kementerian 

PPN/Bappenas sebagai panduan pada saat menyampaikan usulan dan 

mempersiapkan penyusunan Peraturan Menteri.  

 

Jakarta,        Oktober 2019   

Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas 

 

 

 

Himawan Hariyoga 

NIP. 19631118 198801 1 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa 

Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum, dimana 

segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan 

dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan pada asas 

hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional (rule of law). Hal 

ini dilakukan untuk mencapai keharmonisan serta menghindari 

perselisihan yang dapat timbul dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah 

diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan 

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Perundang-undangan. Dalam hierarki peraturan perundang-

undangan, Peraturan Menteri termasuk dalam kategori peraturan 

perundang-undangan yang merupakan peraturan yang ditetapkan oleh 

Menteri dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya. 

Peraturan ini diakui keberadaannya Undang-Undang dan mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk 

berdasarkan kewenangan.  

Pada hakikatnya proses penyusunan peraturan perundang-undangan 

baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden 

sampai dengan Peraturan Menteri memiliki tahapan dan proses  yang 

sama. Tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan dimulai 

dari perencanaan, penyusunan, penetapan, pengundangan dan 

penyebarluasan.  
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Tahapan perencanaan merupakan tahapan yang cukup signifikan 

dalam proses penyusunan perundang-undangan khususnya Peraturan 

Menteri karena dalam tahap ini perlu dilakukan analisis awal yang 

mendalam terhadap materi muatan (baik yang merupakan amanat dari 

peraturan yang lebih tinggi ataupun berdasarkan kewenangan) serta 

urgensi dari pengusulan Peraturan Menteri tersebut.  

Mengingat pengaturan yang ditetapkan oleh Menteri bersifat lebih 

teknis dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang 

diatasnya, perencanaan penyusunan Peraturan Menteri yang efektif 

mutlak diperlukan untuk menghasilkan Peraturan Menteri yang cepat, 

tepat, serta dengan waktu dan proses yang efisien.  

Beberapa kendala yang dapat muncul dalam proses perencanaan 

Peraturan Menteri adalah kurangnya analisis kewenangan dalam 

penyusunan, sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, termasuk juga kesesuaian 

materi muatan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri yang akan 

disusun. Selain itu faktor pendukung seperti kemampuan serta jumlah 

sumber daya manusia yang terbatas juga secara tidak langsung 

mengakibatkan kurang tajamnya analisis permasalahan yang akan 

diselesaikan dengan Peraturan Menteri.  

Perencanaan dalam penyusunan Peraturan Menteri diperlukan agar 

Peraturan Menteri yang disusun merupakan peraturan yang benar-

benar prioritas dan dibutuhkan oleh masing-masing unit kerja di 

Kementerian PPN/Bappenas sehingga sumber daya yang terbatas 

dapat fokus pada penyusunan Peraturan Menteri yang memiliki daya 

ungkit yang besar dan memberikan manfaat baik bagi Kementerian 

PPN/Bappenas maupun masyarakat yang lebih luas.  
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B. Tahapan Perencanaan Peraturan 

Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan terdapat 

beberapa tahapan yang harus dilakukan, yakni perencanaan, 

pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Tahap 

perencanaan merupakan proses yang paling hulu dari rangkaian 

proses penyusunan tersebut. 

 

 

Gambar 1 

Tahapan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 

 

Perencanaan Peraturan Menteri merupakan upaya untuk 

mengidentifikasi Peraturan Menteri apa saja yang dibutuhkan oleh unit 

kerja yang perlu disusun untuk tahun berikutnya. Perencanaan 

Peraturan Menteri tidak hanya mempertimbangan substansi serta 

materi muatan yang akan disusun tetapi juga mempertimbangkan 

aspek kebutuhan serta kemampuan dan sumber daya yang dapat 

mendukung proses penyusunan tersebut.  

Perencanaan Peraturan Menteri yang telah mempertimbangkan aspek 

kebutuhan, kewenangan, dan ketersediaan sumber daya, akan 

berdampak pada pembahasan dan penyusunan Peraturan Menteri 

yang lebih cepat dan efisien. Hal tersebut juga akan berdampak pada 

pelaksanaan dan pencapaian kinerja dari setiap unit kerja di 

Kementerian PPN/Bappenas. 

 

PERENCANAAN PEMBAHASAN 
PENETAPAN DAN 
PENGUNDANGAN 

PENYEBARLUASAN 
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C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Pedoman Perencanaan Peraturan Menteri PPN/Kepala 

Bappenas adalah: 

a. memberikan panduan pada unit kerja di Kementerian 

PPN/Bappenas dalam menganalisis kebutuhan penyusunan 

Peraturan Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; 

b. memberikan panduan kepada unit kerja di Kementerian 

PPN/Bappenas untuk mempersiapkan dan menyampaikan 

usulan rancangan Peraturan Menteri; dan 

c. memberikan panduan kepada Biro Hukum dalam melakukan 

penilaian terhadap usulan rancangan Peraturan Menteri yang 

diajukan oleh Unit Kerja dengan kriteria yang konsisten dan 

spesifik. 

2. Manfaat Pedoman Perencanaan Peraturan Menteri PPN/Kepala 

Bappenas adalah: 

a. meningkatkan efektivitas, efisiensi serta akuntabilitas dalam 

proses penyusunan Peraturan Menteri.  

meningkatkan kualitas Peraturan Menteri di lingkungan 

Kementerian PPN/ Bappenas dengan tata cara yang baku 

dan terstandardisasi.  

 

D. Prinsip Perencanaan Peraturan Menteri   

Prinsip-prinsip dalam Perencanaan Peraturan Menteri adalah sebagai 

berikut : 

1. Transparan 

Proses penyusunan Peraturan Menteri sejak dari tahap 

perencanaan sampai dengan penetapan Daftar Rencana 

Penyusunan Peraturan Menteri (DRPPM) dilaksanakan secara 

terbuka dan dapat diakses oleh setiap unit kerja di Kementerian 

PPN/Bappenas.  
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2. Akuntabel 

Setiap pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Peraturan 

Menteri bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 

sehingga setiap proses dan hasil dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Efektif 

Proses perencanaan Peraturan Menteri dilaksanakan dengan tata 

cara yang konsisten dan teratur sehingga dapat menghasilkan 

Peraturan Menteri yang berkualitas. 

4. Efisien 

Proses perencanaan Peraturan Menteri difokuskan pada usulan 

rancangan peraturan yang benar-benar dibutuhkan oleh 

pemrakarsa  

 

E. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup Pedoman Perencanaan Peraturan Menteri ini meliputi 

proses perencanaan Peraturan Menteri yang terdiri dari beberapa 

tahapan sebagai berikut: 

1. evaluasi Penyusunan Peraturan Menteri tahun berjalan; 

2. pengusulan rancangan Peraturan Menteri; 

3. penilaian usulan; 

4. penyampaian hasil penilaian; 

5. pembahasan (jika diperlukan perubahan); dan 

6. penetapan Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri.  

 

F. Definisi 

Dalam Pedoman Perencanaan Peraturan Menteri ini, yang dimaksud 

dengan : 

1. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya disebut 

Peraturan Menteri adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat norma hukum 
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yang mengikat secara umum melalui prosedur yang ditetapkan 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

2. Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri yang selanjutnya 

disebut DRPPM adalah daftar yang memuat rencana penyusunan 

Peraturan Menteri di Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang 

disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun. 

3. Pemrakarsa adalah unit kerja yang mempunyai prakarsa untuk 

mengajukan usulan penyusunan rancangan Peraturan 

Perundang-undangan.  

4. Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi 

yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-

undangan.  

5. Tahun Perencanaan adalah tahun dimana dilakukan perencanaan 

pengusulan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam 

daftar rencana penyusunan tahunan.  

6. Tahun Pelaksanaan adalah tahun dimana rancangan Peraturan 

Perundang-undangan mulai disusun.  
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BAB II 

TAHAPAN PERENCANAAN PERATURAN MENTERI 

 

A. Ketentuan Umum 

Perencanaan Peraturan Menteri dilakukan dengan 5 (lima) tahapan, 

yaitu: 

1. evaluasi penyusunan Peraturan Menteri tahun berjalan; 

2. pengusulan rancangan Peraturan Menteri; 

3. penilaian usulan rancangan Peraturan Menteri; 

4. penyampaian hasil penilaian dan pembahasan; dan 

5. penetapan DRPPM. 

 

Gambar 2 

Tahapan Perencanaan Peraturan Menteri 
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B. Evaluasi Penyusunan Peraturan Menteri Tahun Berjalan  

1. Proses penyusunan perencanaan Peraturan Menteri diawali 

dengan evaluasi pelaksanaan penyusunan Peraturan Menteri 

tahun berjalan.  

2. Evaluasi pelaksanaan penyusunan Peraturan Menteri tahun 

berjalan merupakan hasil identifikasi capaian Pemrakarsa dalam 

proses penyusunan Peraturan Menteri di tahun berjalan.  

3. Hasil evaluasi paling sedikit memuat : 

a) peraturan Menteri telah ditetapkan pada tahun berjalan; 

b) peraturan Menteri yang belum ditetapkan pada tahun 

berjalan; 

c) hasil analisis kebutuhan Peraturan Menteri di tahun yang 

akan datang.  

4. Hasil analisis kebutuhan Peraturan Menteri sebagaimana 

dimaksud pada angka 3 huruf c merupakan hasil analisis yang 

dilakukan oleh Biro Hukum terhadap kebutuhan Peraturan 

Menteri yang perlu dibentuk oleh Kementerian PPN/Bappenas 

baik berdasarkan kewenangan, kebutuhan organisasi, maupun 

berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang lain. 

5. Hasil evaluasi penyusunan Peraturan Menteri tahun berjalan 

disosialisasikan kepada seluruh unit kerja dengan pertemuan 

koordinasi atau melalui sistem informasi yang terdapat dalam 

www.birohukum.bappenas.go.id. 

 

C. Pengusulan Rancangan Peraturan Menteri Oleh Pemrakarsa 

1. Proses Pengusulan 

a. Pengusulan Rancangan Peraturan Menteri dalam pedoman 

ini adalah pengusulan sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan 

di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional.  

http://www.birohukum.bappenas.go.id/
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b. Biro Hukum menyiapkan konsep nota dinas Sekretaris 

Kementerian yang berisi permintaan penyampaian usulan 

kebutuhan rancangan Peraturan Menteri kepada Pejabat 

Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi 

Pratama; 

c. Pemrakarsa mengajukan usulan rancangan Peraturan 

Menteri kepada Sekretaris Kementarian Perencanan melalui 

nota dinas dengan tembusan Kepala Biro Hukum dan melalui 

sistem informasi yang terdapat dalam 

www.birohukum.bappenas.go.id;  

d. Pemrakarsa menyusun usulan rancangan Peraturan Menteri 

dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam 

lampiran pedoman format 1; 

e. Usulan rancangan Peraturan Menteri paling sedikit memuat 

uraian usulan rancangan Peraturan Menteri yang bersifat 

substantif dan teknis. 

 

Gambar 3 

Substansi Usulan Rancangan Peraturan Menteri 

USULAN RANCANGAN 
PERATURAN MENTERI 

SUBSTANTIF 

•JUDUL RANCANGAN PERATURAN 
MENTERI 

•LATAR BELAKANG DAN TUJUAN 
PENYUSUNAN 

•SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN 

•JANGKAUAN DAN ARAH 
PENGATURAN 

•ANALISIS KESESUAIAN DENGAN 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
LAIN  

•URGENSI PENYUSUNAN 

•PERKEMBANGAN PROSES 
PENYUSUNAN 

TEKNIS 
KETERSEDIAAN SDM PENYUSUN 
WAKTU PENYUSUNAN 

http://www.birohukum.bappenas.go.id/
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2. Uraian Substantif Usulan rancangan Peraturan Menteri  

a. Uraian substantif paling sedikit memuat: 

1) Judul rancangan Peraturan Menteri 

Judul merupakan nama Peraturan Menteri yang dibuat 

secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata 

atau frasa tetap secara esensial maknanya telah dan 

mencerminkan isi Peraturan Menteri.  

2) Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan 

Latar belakang dan tujuan Peraturan Menteri dapat 

berisi: 

a) alasan yang menjadi dasar penyusunan rancangan 

Peraturan Menteri yang diusulkan; 

b) kondisi saat ini dan kondisi yang ingin dicapai 

dengan disusunnya Peraturan Menteri yang 

diusulkan;  

c) akibat serta dampak yang akan terjadi jika 

Peraturan Menteri disusun atau tidak disusun; dan 

d) pihak-pihak yang terkena dampak dengan 

disusunnya Peraturan Menteri yang diusulkan.  

3) Sasaran yang ingin diwujudkan;  

Sasaran merupakan kondisi yang ingin diwujudkan 

dengan dibentuknya Peraturan Menteri yang diusulkan.  

4) Jangkauan dan arah pengaturan; 

Pemrakarsa mengidentifikasi jangkauan Peraturan 

Menteri dengan beberapa pertanyaan panduan sebagai 

berikut: 

a) Apakah Peraturan Menteri yang diusulkan akan 

memberi dampak langsung pada pihak di internal 

Kementerian PPN/Bappenas atau pihak di eksternal 

Kementerian PPN/Bappenas? 

1. Jika Peraturan Menteri yang diusulkan akan 

memberi dampak langsung pada pihak internal 
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Kementerian PPN/Bappenas, maka jangkauan 

Peraturan Menteri bersifat internal. Setelah 

mengidentifikasi jangkauan pengaturan, 

Pemrakarsa dapat merumuskan siapa saja 

pihak yang akan terkena dampak langsung 

dari disusunnya Peraturan Menteri tersebut.  

2. Jika Peraturan Menteri yang diusulkan akan 

memberi dampak langsung pada pihak internal 

Kementerian PPN/Bappenas dan juga pihak 

lain di luar Kementerian PPN/Bappenas, maka 

jangkauan Peraturan Menteri yang akan 

disusun bersifat eksternal. Identifikasi pihak 

eksternal yang terkena dampak dicantumkan 

dalam formulir usulan rancangan Peraturan 

Menteri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Apa ruang lingkup keberlakuan Peraturan Menteri? 

Dalam merumuskan hal ini, Pemrakarsa dapat 

mengidentifikasi apa saja yang objek yang akan 

diatur dalam Peraturan Menteri. 

c) Apakah yang menjadi arah pengaturan dari 

Peraturan Menteri yang diusulkan?  

Arah pengaturan dalam menyusun Peraturan 

Menteri yang diusulkan dapat berupa memberikan 

pengaturan baru, memberikan ketegasan, 

Dalam perencanaan Peraturan Menteri dengan 
jangkauan pengaturan eksternal, pemrakarsa 

perlu melakukan analisa lebih mendalam 
terhadap dasar kewenangan dalam 

merencanakan Peraturan Menteri.  

Dasar kewenangan dapat dilihat dari 
kesesuaian antara tugas dan fungsi 
Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional dengan materi muatan yang akan 
diatur dalam Peraturan Menteri yang 
diusulkan. 
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pengaturan lebih lanjut pada ketentuan yang sudah 

ada, dll 

5) Analisis kesesuaian dengan Peraturan Perundang-

undangan lain;  

Dalam menyusun analisis kesesuaian usulan Peraturan 

Menteri dengan peraturan perundang-undangan yang 

lain, Pemrakarsa paling sedikit mengidentifikasi hal 

sebagai berikut: 

a) Analisis kesesuaian dengan peraturan yang lebih 

tinggi. 

Pemrakarsa melakukan identifikasi dan analisis 

terkait peraturan yang lebih tinggi apa saja yang 

terkait dengan materi muatan yang akan diatur 

dalam rancangan Peraturan Menteri yang 

diusulkan.  

b) Analisis kesesuaian dengan peraturan yang 

setingkat. 

Pemrakarsa melakukan identifikasi dan analisis 

pada peraturan setingkat yang bersinggungan 

dengan materi muatan yang akan diatur dalam 

rancangan Peraturan Menteri yang diusulkan. 

c) Analisis kesesuaian dengan putusan pengadilan. 

Pemrakarsa melakukan identifikasi dan analisis 

terhadap setiap putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap yang terkait serta 

bersinggungan dengan materi muatan yang akan 

diatur dalam Peraturan Menteri yang diusulkan. 

Analisis kesesuaian dengan peraturan perundang-

undangan lain dituangkan dalam format sebagaimana 

terlampir dalam lampiran pedoman format 2. 
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6) Urgensi Penyusunan; dan 

Pemrakarsa merumuskan urgensi penyusunan 

Peraturan Menteri dengan menjawab beberapa poin 

pertanyaan sebagai berikut: 

a) Apakah materi muatan yang akan dituangkan 

dalam Peraturan Menteri merupakan materi 

muatan yang sesuai dengan jenis, fungsi dan 

hierarki peraturan perundang-undangan? apakah 

materi muatan yang akan diatur dapat dituangkan 

dalam produk pengaturan yang lebih rendah dari 

Peraturan Menteri? 

Pertanyaan ini penting untuk dianalisis lebih dalam 

mengingat proses penyusunan Peraturan Menteri 

relatif memakan waktu yang lebih lama jika 

dibandingkan dengan proses penyusunan 

peraturan kebijakan di internal. Jika terdapat 

urgensi dalam pengaturan namun kebijakan 

tersebut dapat dituangkan dalam produk peraturan 

kebijakan yang lebih rendah, maka akan lebih baik 

jika dituangkan dalam bentuk peraturan kebijakan. 

b) Apa dampak yang terjadi jika peraturan ini tidak 

disusun di tahun penyusunan? 

Dalam hal ini, Pemrakarsa dapat mengidentifikasi 

dampak apa saja yang dapat terjadi jika Peraturan 

Menteri yang diusulkan tidak segera ditetapkan. 

Jika dampak yang akan terjadi mencakup pihak 

yang sangat luas dan signifikan, maka peraturan 

tersebut bersifat urgen untuk segera disusun. 

c) Apakah kebijakan yang akan dituangkan dalam 

Peraturan Menteri sudah dilakukan pengkajian 
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yang cukup untuk dapat dilanjutkan pada proses 

penyusunan di tahun mendatang? 

Pemrakarsa dapat mengidentifikasi apakah 

kebijakan sudah benar-benar melalui tahap 

pengkajian yang matang sehingga kebijakan dan 

materi muatan sudah mantap untuk dituangkan 

dalam suatu bentuk peraturan perundang-

undangan.  

Pertanyaan ini bertujuan untuk memantapkan 

materi yang akan dituangkan dalam Peraturan 

Menteri dan menghindari proses pembahasan yang 

berkepanjangan yang mengakibatkan penyusunan 

Peraturan Menteri melewati target waktu 

penyelesaiannya.  

d) Apakah penyusunan peraturan memang harus 

segera diselesaikan atau dapat ditunda sampai 

dengan satu atau dua tahun ke depan? 

Pemrakarsa dapat mengidentifikasi apakah 

kebutuhan Peraturan Menteri yang diusulkan 

menjadi prioritas utama dalam penyusunan atau 

dapat ditunda untuk satu atau dua tahun kedepan.  

Pertanyaan ini mengarahkan agar pemrakarsa 

dapat melakukan penilaian sendiri terkait usulan 

rancangan Peraturan Menteri yang prioritas 

dibanding beberapa usulan rancangan Peraturan 

Menteri lain yang dibutuhkan pada satu periode 

tertentu.   

7) Perkembangan proses penyusunan (bagi usulan 

rancangan Peraturan Menteri yang pernah masuk 

DRPPM tahun sebelumnya) 

Jika Pemrakarsa mengajukan usulan rancangan 

Peraturan Menteri yang sama dengan usulan tahun 
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sebelumnya, Pemrakarsa paling sedikit mencantumkan 

informasi sebagai berikut: 

a) informasi perkembangan proses penyusunan 

Peraturan Menteri yang diusulkan tersebut pada 

tahun berjalan; 

b) identifikasi kondisi yang mengakibatkan usulan 

rancangan Peraturan Menteri diusulkan kembali di 

tahun berikutnya; dan 

c) strategi dan inovasi Pemrakarsa dalam proses 

penyusunan di tahun berikutnya. 

3. Uraian Teknis dalam Proses Penyusunan Peraturan Menteri. 

Selain menyampaikan informasi terkait dengan substansi 

kebijakan yang akan dituangkan dalam Peraturan Menteri, 

Pemrakarsa juga perlu menyampaikan informasi terkait hal teknis 

yang dapat mendukung proses pengusulan rancangan Peraturan 

Menteri, antara lain sebagai berikut: 

a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) penyusun 

rancangan Peraturan Menteri; dan 

Pemrakarsa menyampaikan jumlah dan profil sumber daya 

manusia yang secara fokus dapat berkontribusi sejak dari 

proses perencanaan, pembahasan, sampai dengan proses 

penyebarluasan Peraturan Menteri. 

b. Jumlah Peraturan Menteri yang diusulkan.  

Pemrakarsa mengidentifikasi dan menyandingkan seluruh 

usulan rancangan Peraturan Menteri apa yang akan 

diselesaikan di tahun pelaksanaan dengan waktu 

penyusunan yang tersedia. 

4. Usulan rancangan Peraturan Menteri yang telah dilengkapi oleh 

Pemrakarsa diunggah oleh Pemrakarsa melalui sistem informasi 

yang terdapat dalam www.birohukum.bappenas.go.id. 

http://www.birohukum.bappenas.go.id/
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D. Penilaian Usulan Rancangan Peraturan Menteri 

1. Setiap usulan rancangan Peraturan Menteri dinilai oleh Biro 

Hukum. 

2. Proses penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan 

setelah Biro Hukum menerima usulan rancangan Peraturan 

Menteri melalui tembusan usulan dari Pemrakarsa dan melalui 

sistem informasi yang terdapat dalam 

www.birohukum.bappenas.go.id serta disposisi dari Sekretaris 

Kementerian.  

3. Penilaian usulan rancangan Peraturan Menteri dilakukan secara 

kuantitatif atau kuantitatif. 

4. Penilaian dilakukan paling sedikit terhadap: 

a) Uraian Substantif 

1) Judul rancangan Peraturan Menteri 

Penilaian fokus pada kesesuaian judul dengan kebijakan 

yang dituangkan batang tubuh rancangan Peraturan 

Menteri.  

2) Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan 

Penilaian dilakukan pada kesesuaian antara latar 

belakang yang disampaikan dengan tujuan yang hendak 

dicapai. 

3) Sasaran yang ingin diwujudkan 

Penilaian dilakukan terhadap kesesuaian sasaran yang 

diwujudkan dengan latar belakang serta tujuan yang 

ingin dicapai.  

4) Jangkauan dan Arah Pengaturan 

Penilaian terkait jangkauan dan arah pengaturan 

dilakukan paling sedikit terhadap: 

(a) kesesuaian antara kebijakan yang akan dituangkan 

dengan materi muatan Peraturan Menteri; dan 

(b) kesesuaian antara materi muatan yang akan diatur 

dengan dasar kewenangan Pemrakarsa dalam 

http://www.birohukum.bappenas.go.id/
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menyusun Peraturan Menteri dengan topik yang 

diusulkan. 

 

5) Analisis Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-

Undangan lain 

Penilaian dilakukan pada analisis kesesuaian kebijakan 

yang akan dituangkan dalam Peraturan Menteri dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6) Urgensi Penyusunan 

Penilaian terkait urgensi penyusunan dilakukan dengan 

menganalisa seberapa jauh urgensi penyusunan 

peraturan yang diusulkan.  

7) Perkembangan Proses Penyusunan (bagi usulan 

rancangan Peraturan Menteri yang pernah masuk 

DRPPM tahun sebelumnya) 

Penilaian terkait perkembangan proses penyusunan 

Peraturan Menteri tahun berjalan ini dilakukan upaya 

yang akan dilakukan Pemrakarsa untuk mengatasi 

hambatan yang terjadi pada penyusunan Peraturan 

Menteri tahun berjalan dan komitmen untuk 

memperbaiki kondisi tersebut. 

b) Uraian Teknis 

1) Ketersediaan sumber daya manusia penyusun 

rancangan Peraturan Menteri 

Penilaian terkait sumber daya manusia pendukung 

penyusun rancangan Peraturan Menteri akan dilakukan 

untuk melihat komitmen pemrakarsa terhadap rencana 

penyusunan Peraturan Menteri yang diusulkan.  

2) Jumlah usulan Peraturan Menteri yang diusulkan 

pemrakarsa 

Penilaian terkait jumlah Peraturan Menteri yang 

diusulkan oleh Pemrakarsa menekankan pada 

keseimbangan antara target yang ingin dicapai (selesai 
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menyusun Peraturan Menteri) dengan waktu untuk 

menyelesaikan Peraturan Menteri tersebut. 

5. Biro Hukum menuangkan hasil penilaian dalam format penilaian 

sebagaimana terlampir dalam Lampiran Pedoman Format 3. 

6. Biro Hukum melakukan penilaian dalam jangka waktu 2 minggu 

setelah batas penyampaian usulan rancangan Peraturan Menteri 

berakhir. 

7. Hasil penilaian paling sedikit berisi: 

a) daftar inventarisasi yang berupa judul rancangan Peraturan 

Menteri yang akan dibahas dan unit kerja pengusul 

peraturan; dan 

b) rekomendasi terhadap usulan rancangan Peraturan Menteri 

yang memerlukan perbaikan. 

8. Kepala Biro Hukum mengunggah hasil penilaian melalui sistem 

informasi yang terdapat dalam www.birohukum.bappenas.go.id. 

 

E. Penyampaian Hasil Penilaian dan Pembahasan 

1. Kepala Biro Hukum menyelenggarakan pertemuan koordinasi 

untuk menyampaikan dan membahas hasil penilaian yang telah 

dilakukan oleh Biro Hukum. 

2. Dalam pertemuan koordinasi tersebut, Kepala Biro Hukum 

menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf 

G angka 7.  

3. Rekomendasi terhadap usulan rancangan Peraturan Menteri 

diberikan jika paling sedikit memenuhi kondisi sebagai berikut: 

a) Judul rancangan Peraturan Menteri tidak sesuai dengan 

materi yang diatur di batang tubuh; 

b) Latar belakang dan tujuan penyusunan tidak sejalan dengan 

kebijakan yang akan disusun dalam Peraturan Menteri; 

c) Sasaran yang ingin diwujudkan tidak tepat; 

d) Jangkauan dan arah pengaturan tidak sesuai dengan 

kewenangan; 

http://www.birohukum.bappenas.go.id/
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e) Terdapat peraturan peruundang-undangan atau putusan 

yang bertentangan dengan ketentuan yang akan dituangkan 

dalam Peraturan Menteri ; 

f) Penyusunan Peraturan Menteri tidak urgen; 

g) Pemrakarsa tidak merumuskan suatu strategi baru dalam 

menyusun Peraturan Menteri yang sebelumnya telah masuk 

dalam DRPPM; 

h) Jumlah sumber daya manusia Penyusun tidak memadai; dan 

i) Jumlah usulan rancangan Peraturan Menteri tidak 

proporsional dengan waktu yang tersedia.  

4. Pemrakarsa memberikan tanggapan terhadap hasil penilaian dan 

rekomendasi yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum. 

5. Pertemuan koordinasi menyepakati usulan rancangan Peraturan 

Menteri yang akan diusulkan memenuhi kriteria substantif dan 

kriteria teknis serta usulan rancngan Peraturan Menteri yang 

memerlukan perbaikan/perubahan. 

6. Jika diperlukan, Pemrakarsa dan Biro Hukum dapat melakukan 

pembahasan terhadap usulan rancangan Peraturan Menteri yang 

memerlukan perbaikan/perubahan. 

7. Pemrakarsa dan Biro Hukum menyepakati poin perubahan 

terhadap usulan rancangan Peraturan Menteri yang memerlukan 

perbaikan/perubahan. 

8. Pemrakarsa mengunggah perubahan usulan rancangan Peraturan 

Menteri melalui sistem informasi yang terdapat dalam 

www.birohukum.bappenas.go.id. 

9. Berdasarkan pertemuan koordinasi dan hasil pembahasan 

sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 7, Biro Hukum 

dan Pemrakarsa menyepakati usulan rancangan Peraturan 

Menteri yang akan diusulkan dalam program penyusunan 

Peraturan Menteri tahunan. 

  

http://www.birohukum.bappenas.go.id/
http://www.birohukum.bappenas.go.id/
http://www.birohukum.bappenas.go.id/
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F. Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri 

1. Kepala Biro Hukum menyiapkan Nota Dinas Sekretaris 

Kementerian perihal pengajuan usulan dan konsep DRPPM untuk 

ditetapkan oleh Menteri. 

2. Berdasarkan pengajuan nota dinas pengajuan usulan 

sebagaimana dimaksud pada angka 1, Menteri memberikan 

persetujuan atau penolakan terhadap usulan penyusunan 

rancangan Peraturan Menteri. 

3. Sekretaris Kementerian menyampaikan persetujuan atau 

penolakan Menteri secara tertulis kepada Pejabat Pimpinan Tinggi 

Madya dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemrakarsa 

dengan tembusan kepada Kepala Biro Hukum. 

4. Dalam hal Menteri memberikan persetujuan terhadap usulan 

Rancangan Peraturan Menteri, Menteri menetapkan Keputusan 

Menteri tentang DRPPM.  

5. DRPPM sebagaimana dimaksud pada angka 4, ditetapkan untuk 

jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan paling lambat bulan 

Februari Tahun Pelaksanaan. 

6. Sekretaris Kementerian menyampaikan Salinan Keputusan 

rancangan Peraturan Menteri disetujui sebagaimana dimaksud 

pada angka 5, melalui Biro Hukum.   



- 21 - 
 

 
 

BAB III 

PENUTUP 
 

Pedoman ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Menteri 

PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan di Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional. Pedoman ini memberikan panduan bagi pemrakarsa dan Biro 

Hukum dalam melakukan perencanaan Peraturan Menteri. 

Dengan diberlakukannya pedoman ini, maka penyelenggaraan perencanaan 

Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas didasarkan 

pada pedoman ini.  

 

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 

 

 

HIMAWAN HARIYOGA 
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Lampiran I  

Pedoman Nomor   2  Tahun 2019 

Perencanaan Peraturan Menteri PPN/ 

Kepala Bappenas 

 

USULAN RANCANGAN PERATUAN MENTERI 

TAHUN …. 

PEMRAKARSA : 

SUBSTANTIF 

1. Judul Peraturan 

Menteri 

 

 

 

2. Latar Belakang   

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sasaran  

 

 

 

4. Jangkauan dan Arah 

Pengaturan 
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5. Urgensi Penyusunan  

 

 

 

6. Perkembangan 

proses penyusunan 

 

 

 

TEKNIS 

1. Jumlah SDM  

 

 

2. Jumlah Peraturan 

Menteri yang 

diusulkan 

XX Usulan Rancangan Peraturan Menteri, 

antara lain sebagai berikut: 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

 

 

 

 

 

 

 Tempat, Tanggal 

 Menyetujui, 

 

 

 (Pimpinan Unit Kerja Pemrakarsa)  
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Lampiran II 

Pedoman Nomor   2  Tahun 2019 

Perencanaan Peraturan Menteri PPN/ 

Kepala Bappenas 

ANALISIS KESESUAIAN “PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG ……….” 

No. 

ANALISIS DENGAN 

PERATURAN 

PERUNDNAG_UNDANGAN 

YANG LEBIH TINGGI 

ANALISISI DENGAN 

PERATURAN 

PERUNDANG_UNDANGAN 

YANG SETINGKAT 

ANALISIS DENGAN 

PUTUSAN PENGADILAN 
KETERANGAN 

1.     

2.     

dst     

 

 Tempat, Tanggal 

 Menyetujui, 

 

 

 (Pimpinan Unit Kerja Pemrakarsa)  
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  Lampiran III 

Pedoman Nomor   2  Tahun 2019 

Perencanaan Peraturan Menteri PPN/ 

Kepala Bappenas 

No. 

JUDUL USULAN 

RANCANGAN 

PERATURAN 

MENTERI 

PENILAIAN 

Judul  

Latar 

Belakang 

dan Tujuan 

Sasaran 

Jangkauan 

dan arah 

pengaturan 

Analisis 

kesesuaian 

Urgensi 

penyusunan 

Perkembangan 

proses 

penyusunan 

SDM 

penyusun 

Jumlah 

usulan 

Peraturan 

Menteri  

1.           

2.           

dst           

 

  Tempat, Tanggal 

  Menyetujui, 

 

  (Kepala Biro Hukum)  

 

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 

 

 

HIMAWAN HARIYOGA 


