
.#FrFfirt

SEKRETARIAT JENDERAL
TAJELIS PERTUSYAWARATAN RAI(YAT

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL

TAJELIS PERTUSYAWARATAN RAI(YAT REPUBLIK INDOI{ESIA

NOTOR 3 TAHT.]N 2A22

TEiITANG

PEDOTAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUT
DI LINGKUI{GAN SEKRETARI,,AT JENDERAL

iIAJELIS PERTUSYAWARATAN RAI(YAT REPUBLIK INDONESIA

DEìIGAN RAHTAT ruHAil YANG TIAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
TAJELIS PERTUSYAWARATAN RAI(YAT REPUBLIK INDONESIA,

lienimbang : a. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pembentukan produk
hukum serta dalam rangka tertib administrasi hukum dan peningkatan
kualitas produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR Rl, perlu
dilakukan penyeragaman prosedur pembentukan produk hukum secara
terencana, terarah, terpadu, dan terkoordinasi;

tengingat

b. Bahwa pedoman penyusunan produk hukum dilakukan berdasarkan caftt
dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mampu
mencipkkan produk hukum yang berkualitas di Lingkungan Sekretariat
Jenderal MPR Rl;

c. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor g Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Sekretariat Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik lndonesia sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi Sekretariat Jenderal
MPR Rl yang terbaru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
b dan c, perlu mengganti Peraturan Sekretaris Jenderal sebagaimana
dimaksud pada huruf c, dan membentuk tentang Pedoman Penyusunan
dan Evaluasi Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Maielis
Permusyawaratan Rakyat Republik lndonesia.

1 . Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2O1 4 tentang Maþlb Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Penrakilan Rakyat, Dewan Penrakilan Daerah dan Dewan
Penrakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2A1,4' tentang Maielis Permusyawaratan
Rakyat, Eþwan Pen¡vakilan Rakyat, Deuran Penrakilan Daerah dan Dervan
Penrakilan Rakyat Daerah;

2. undang-undang Nomor 30 Tahun 2914 tentang Administrasi
Pemerintahan;

3.Peraturan Maþis Permusyawaratan Rakyat Republik lndonesia Nomor 1

Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
lndonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pimpinan Majelis

Permusyawaratan ...
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Permusyawaratan Rakyat Republik lndonesia Nomor 13 Tahun 2A20
tentrang Perubahan atas Peraturan Maielis Permusyawaratan Rakyat
Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentiang Tata Tertib Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik lndonesia;

4.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal
Maielis Permusyawaratan Rakyat Republik lndonesia ;

S.Keputusan Presiden Nomor 111/TPA Tahun 2021 tentang Perpaniangan
Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Maielis Pennusyawaratan Rakyat Republik lndonesia;

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyauaratan Rakyat Republik
lndonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tatra Keria
Sekretariat Jenderal Maielis Permusyawaratan Raþat Republik lndonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Maielis
Pennusyawaratan Raþat Republik lndonesia Nomor 4 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Keria Sekretariat Jenderal Maielis
Permusyawaratan Rakyat Republik lndonesia;

TETUTU$I(AN:

tenetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL ilAJELIS
PERNUSYAWARATAT{ RAlflAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEDOTAN PENYUSUNAN DAN E"ì'ALUASI PRODUK HUKUiI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL TAJELIS
PERTUSYAWARATAN RAI(YAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UTUT

Pasal I

Dalam peraturan iniyang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal Maielis Permusyawaratan Rakyat Republik
lndonesia yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Sekretariat
Jenderal, merupakan instansi pemerintah yang dalam menjalankan
tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik I ndonesia.

2. Sekretaris Jenderal MPR Rl yang selanjutnya disebut Sesien MPR Rl
adalah Pimpinan tertinggi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

3. Pengguna Anggaran adalah Sesien MPR Rl selaku pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran MPR Rl dan Sekretariat Jenderal.

4. Kuasa Pengguna Anggaran adalah peiabat pimpinan tinggi
madyalpratama di lingkungan Sekretariat Jenderal yang memperoleh
kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran MPR Rl dan
Sekretariat Jenderal.

5. Pengguna Barang adalah Sesjen MPR Rl merupakan peiabat pemegang
kewenangan penggunaan Barang Milik Negara dilingkungan Sekretariat
Jenderal MPR Rl.

6. Kuasa...
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6. Kuasa Pengguna Barang adalah adalah kepala satuan keria atau
peiabat yang dituniuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan
barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

7. Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal yang
selaniutnya disebut Pedoman adalah ketentuan yang meniadi acuan
dalam proses pembuatan produk hukum Sekretariat Jenderal yang
mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan,
pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sesuai dengan tugas
dan uewenang Sekretariat Jenderal.

8. Produk Hukum Sekretariat Jenderal adalah bentuk hukum suatu
kebijakan yang ditetapkan dan dikeluarkan oþh peiabatyang benrenang
sesuaidengan tugas, pokok, fungsi, dan keurenangannya di lingkungan
Sekretariat Jenderal.

9. Program Prioritas Penyusunan Produk Hukum Sekretariat Jenderal
adalah instrumen perencanaan progra¡m pembentukan Produk Hukum
Sekretariat Jenderal yang disusun secara terencana, terarah, terpadu,
dan terkoordinasi yang ditetapkan oleh Sesien MPR Rl yang disusun
setiap tahun.

10. Konsepsi dasar Produk Hukum yang selaniutnya disebut policy note
dalam bentuk Kerangka Acuan (Term of Retrence) adalah kajian singkat
yang berisitentang urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin
diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau hal yang akan diatur dan
jangkauan sertia arah pengaturan rancangan Produk Hukum.

11. Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik lndonesia yang selanjuhya disebut Persesien MPR Rl adalah
ketentuan yang memuat kebijakan pokok dan umum yang bersifiat
rnengatur di lingkungan Sekretariat Jenderaldan ditetapkan oleh Sesjen
MPR RI .

12, Keputusan Sekretaris Jenderal Maielis Permusyawaratian Rakyat
Republik lndonesia yang selanjuhya disebut SK Sesien adalah
ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Sesþn MPR Rl dalam rangka
penyelenggaraen tugas dan fungsiSekretariat Jenderalyang berlaku di
lingkungan Sekretariat Jenderal.

I 3. lnstruksi Sekretaris Jenderal Majelis Pennusyawaratan Raþat Republik
lndonesia yang selaniutnya disebut lnstruksi Sesþn MPR Rl adalah
perintah atau arahan teknis untuk melakukan pekeriaan atau
melaksanakan kebiiakan yarg bercifat sangat penting yang diaturdalam
pemturan perundang-undangan.

14. Keputusan Penguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah
ketetapan tertulis dikeluarkan oleh Penguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran dalam rangka bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran
MPR Rl dan Sekretariat Jenderal berdasarkan peratumn perundang-
undangan yang berlaku.

15. Keputusan Penguna Barang/l(uasa Pengguna Barang adalah kebijakan
yang ditetapkan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dalam
rangka menialankan kewenangan penggunaan Barang Milik Negara di
lingkungan Sekretariat Jenderal MPR Rl berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

16. Surat Edaran adalah adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan
Tinggi berdasarkan kevvenangan yang memuat pemberitahuan tentrang
haltertentu yang penting dan mendesak.

17. Nota ...
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17. Nota Kesepahaman (Memorandum of lJn&ætanding) yang selanjutnya
disebut Nota Kesepahaman (MoU) adalah Produk Hukum yang berisi
suatu pemyatraan kehendak bersarna yang bersifat pokok dan singkat
yang disepakatioleh para pihak.

18. Perjaniian Kerja Sama adalah dokumen yang dibuat oleh Sesjen MPR
Rl dan pihak lain dalam iangka waktu tertentu yang berisi kesepakatan
bersama tentang suatu obiek yang mengikat antara dua belah pihak atau
þbih untuk melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang
telah disepakati bersama.

19. Perjanjian Sewa Barang Milik Negara adatah dokumen yang dibuat oleh
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pihak lain yang
berisi kesepakatan mengenai pemanfaatan barang milik negara yang
dikelola oleh Sekretariat Jenderal, berupa sebagian tanall dan/atau
bangunan atau barang milik negara selain tanah danlatau bangunan
obh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerirna imbalan uang
tunai.

20. Pengabsahan adalah suatu surat pemyataan terhadap Produk Hukum
Sekretariat Jenderal yang telah dicatat, diteliti, dan dinyatakan sah
sesuaidengan aslinya.

21. Pengusul adalah unit keda di lingkungan Sekretariat Jende¡al yang
mengajukan prakarsa penyusunan Produk Hukum Sekretariat Jenderal.

22. Pihak Lain adalah kementerian/lembaga pemerintahan non
kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, badan usaha milik
negara, dan badan usaha milik daerah atau swasta.

BAB II
TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk
a. membentuk Pedoman pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal;
b. mewujudkan tertib administrasi hukum dalam pembentukan Produk

Hukum Sekretariat Jenderal;
c, memberikan keielasan dan keseragaman proses pembentukan Produk

Hukum Sekretariat Jenderal;
d. meningkatkan kualitas Produk hukum Sekretariat Jenderal;
e. memberikan kepastian hukum bagiSekretariat Jenderal.

Pasal 3

Proses Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal harus dilakukan
berdasarkan asas, )rang meliputi:
a. kejelasan tuiuan;
b. ketepatan peiabat pembentuk produk hukum;
c. kepastian pelaksanaan;
d. kesesuaian antana jenis hlerarki dan materi muatan;
e. kedayagunaan dan kehasiþunaan;
f. keielasan rumusan; dan
g. keteÉukaar¡/akunta bilitas.

Pasal4 ...
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Paeel 4

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
a. proses pembentukan Produk Hukum Sekrctariat Jenderal;
b. teknik penyusunan Produk Hukum Sekretariat Jenderal; dan
c. evaluasi Produk Hukum.

BAB III
BENTUK PRODUK HUKUT SEKRETARIAT JEIIDERAL

Pasal 5

Bentuk Produk Hukum Sekretariat Jenderalterdiri dari:
a. Persesien MPR Rl;
b. SK Sesþn MPR Rl;
c. Keputusan Pengguna Anggaran/l(uasa Pengguna Anggaran;
d. Kepuilusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
e. Surat Edaran;
f. lnstruksiSesjen MPR Rl;
g. Nota Kesepahaman;
h. Perianjian Keda Sama; dan
i. Perianjian Sewa Barang Milik Negara.

Pasal 6

(1) Produk Hukum Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf a, huruf b, huruf e, huruf I huruf g, dan huruf h, ditetapkan dan
ditandatangani oleh Sesien MPR Rl.

(2) Produk Hukum Sekretariat Jenderalsebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf c ditetapkan dan ditandatangani oleh Pengguna AnggararuKuasa
Pengguna Barang.

(3) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat
dibawah Sesien MPR Rl yang berkedudukan sebagai pimpinan tinggi
madyalpraüama Setien MPR Rlü

(4) Penetapan dan Penandatianganan Produk Hukum Sekretariat Jenderal
MPR Rl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dan huruf f dapat
dilimpahkan kepada peiabat dibaurahnya yang berkedudukan sebagai
pimpinan tinggi madya Sekretariat Jenderal.

(5) Pelimpahan ìrveìirenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan keputusan Sesjen MPR Rl.

(6) Dalam hal Kuasa Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, Produk Hukum
Sekretariat Jenderal MPR Rl sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5)
huruf c, dan huruf g ditetapkan dan ditandatanganioleh Sesjen MPR Rl.

BAB M...
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BAB IV
PROSES PETBENTUKAI{ PRODUK HUKUM

SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Keeatu
Percncanaan

Pasal 7

Perencanaan penyusunan Produk Hukum Sekretariet Jenderal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dalam
Program Prioritas Penyusunan Produk Hukum Sekretariat Jenderal.

Pasal I
(1) Program Prioritas Penyusunan Produk Hukum Sekretariat Jenderal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan skala prioritas Produk

Hukum Sekretariat Jenderal dalam I (satu) tahun rnenyesuaikan dengan

I area perubahan, yakni :

a. Manaiemen Perubahan;
b. Deregulasi kebiiakan;
c. Penataan oryanisasi;
d. Penataan Tatalaksana;
e. Penataan SDM Aparatur;
f. PenguatanAkuntabilitas;
g. Penguatan Pengawasan; dan

h. Peningkatan Pelayanan Publik.

(2) Program Prioritas Penyusunan Produk Hukum sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) didasarkan pada :

a. usulan unit pengusul; atau
b. usulan dari peiabat pimpinan tinggi pratama yang rnembidangi hukum.

(3) Program Prioritas Penyusunan Prcduk Hukum Sekretariat Jenderal

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertuiuan agar:

a. perencanaan Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderaldapat
dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, dan
terkoordinasi;dan

b. perencanaan Produk Hukum Sekretariat Jenderal lebih berkualitas
dan memenuhi tuntutan tertib administrasi hukum.

(4) Program Prioriüas Penyusunan Produk Hukum $ekretariat Jenderal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:

a. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal;dan/atau
b. Rencana Anggaran Biaya (RAB/ Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).

(5) Program Prioritas Penyusunan Produk Hukum Sekretariat Jenderal
sebagalmana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus mempertimbangakan
realisasi anggaran pada tahun sebelumnya.

Pasal9 ..
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Pasal 9

(1) Program Prioritas Penyusunan Produk Hukum Sekretariat Jenderal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I yang terkait dengan pelaksanaan
anggaran ditetapkan oleh Sesjen MPR Rl untuk iangka waktu 1 (satu)
tahun anggaran.

(2) Program Prioritas Penyusunan Produk Hukum Sekretariat Jenderal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan
Desember tahun anggaran sebelumnya.

Pasal l0

(1) Program Priorit¡as Penyusunan Produk Hukum Sekretariat Jenderal
mencantumkan dafrar kebutuhan produk hukum Sekretariat Jenderal.

(2) Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal dilakukan berdasarkan
Program Prioritas Penyusunan Produk Hukum Sekretariat Jenderal.

(3) Dalam keadaan tertentu, Pimpinan unit Pengusul dapat mengaiukan
Produk Hukum Sekretariat Jenderal, di luar Program Prioritas Penyusunan
Produk Hukum Sekretariat Jenderal berdasarkan kebutuhan dan
mendapatkan persetuiuan Sesjen MPR Rl.

(4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antana lain:

a. terdapat perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang

lebih tingrgi setelah Program Prioritas Penyusunan Produk Hukum

ditetapkan;
b. untuk mengatasi keadaan luar biasa;
c. untuk mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya

urgensi atas suatu usulan Produk Hukum.

Paeal 11

(1) Perencanean Program Prioritas Penyusunan Produk Hukum Seketariat
Jenderaldilaksanakan dengan unit keria yang membidangi urusan hukum
menerima usulan penyusunan Produk Hukum Sekretariat Jenderal dari
unit pengusul.

(2) Unit pengusul menyampaikan usulan penyusunan Produk Hukum
Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a waiib
menyertakan kelengkapan dokumen pengaiuan berupa kerangka acuan
yang memuat:

a. latar belakang;
b. maksud dan tuiuan pengaturan;dan
c, materi pokok yang akan diatur.

(3) Unit pengusul menyampaikan usulan penyusunan Produk Hukum
Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan
huruf c, dengan wajib menyertakan kelengkapan dokumen pengaiuan
berupa kerangka acuan yâng memuat:

a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan; dan
c. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

(a) Unit pengusul menyampaikan usulan penyusunan Produk Hukum
Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,

dengan...
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dengan wajib menyertakan kelengkapan dokumen pengaþan berupa
kerangka acuan yang mernuat:

a. latar belakang;

b. maksud dan tuiuan pengaturan;

c. materi pokok yang akan diatur;

d. urgensi penyusunan;

e. peraturan yang terkait; dan

f. perkiraan waktu penetapan.

(5) Unit pengusul menyampaikan usulan penyusunan Produk Hukum
Sekretariat Jenderal seb4aimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan
huruf c, dengan wajib menyertakan kelengkapan dokumen pengajuan

berupa kerangka acuan Yang memuat:

a. latar belakang;

b. maksud dan tuiuan;

c. peraturan yang terkait;

d. rencana anggaran biaya (RAB); dan

e. perkiraan waktu penetapan.

Pasal 12

(1) Penyusunan dan pembahasan rencana Program Prioritas Penyusunan
Produk Hukum Sekretariat Jenderalsebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh unit ke{a yang membidangi urusan
hukum, unit kerja yang membidangi urusan anggaran, sertia pimpinan
tinggipratama pada unit pengusul.

(2) Rencana Program Prioritas Penyusunan Produk Hukum Sekretariat
Jenderal yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Sesjen MPR Rl.

Analisis tlsulan
Pa¡al 13

(1) Unit keria yang membklangi hukum melakukan inventarisir dan analisis
terhadap usulan produk hukum.

(2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menelaah unsur pelimpahan kewenangan membentuk produk hukum dan
kebutuhan organisasi atas suatu produk hukum yang diusulkan.

(3) Dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit
yang membidangi hukum dapat berkoordinasidengan unit pengusul.

(4) Hasilanalisis usulan disampaikan kepada unit pengusul.

Bagian Kedua
Penyusunan, Pembahasan, Pensefrriuan,

dan Penetapan Persesien llPR Rl

Pasal 14

Penyusunan Persesien MPR Rl diusulkan oleh Pimpinan Unit pengusul
sesuai dengan tugas dan keu¡enangannya.

Pasal 15...
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Pasel lõ

(1) Dalam menyusun Persesjen MPR Rl sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Pimpinan Unit pengusul mengaiukan usulan rancangan
Persesjen MPR Rl kepada Sesien MPR Rl.

(2) Pengaiuan usulan rancangan Persesien MPR Rl sebagaimana dimaksud
pada ayat (l), wajib dilengkapidokurnen pengajuan, yang memuat:
a. latar belakang;
b. maksud dan tuiuan pengaturan;
c. dasar hukum;
d. materiyang akan diatur;
e. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain; dan
f. tanggal waktu penetapan.

Paeal 16

(1) Sesjen MPR Rl menugaskan unit keria yang membidangi urusan hukum
untuk berkoordinasi dengan Pimpinan Unit pengusul, serta pimpinan unit
keria terkait untuk melakukan pembahasan.

(2) Pembahasan rancangan Persesjen MPR Rlsebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim yang ditetapkan dengan SK
Sesjen MPR Rl.

(3) Pembahasan rancangan Persesien MPR Rl dilakukan dengan Rapat
Koordinasiantara unit kerja yang membidangiurusan hukum dengan Unit
pengusul serta unit keria lain yang memiliki kepentingan dengan
rancangan Persesjen MPR Rl tersebut.

Pasal t7

Hasil pembahasan rancangan Percesien MPR Rl sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16, dilaporkan kepada Sesien MPR Rl oleh unit keria yang
membklangi urusan hukum untuk mendapatkan persetuiuan.

Paral 18

(1) Rancangan Persesþn MPR Rl hasil pembahasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 yang disetujui Sesjen MPR RI, selaniutnya
diparaf oleh unit keda yang membidangi urusan hukum, Kepala Biro yang

mengampu perencangan produk hukum, Deputiyang mengampu Bidang

Administrasi dan pimpinan unit pengusul.

(2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan pada setiap
lembar/halaman terakhir r€¡ncangan Persesjen MPR Rl pada kolom paraf

koordinasi yang telah tentukan.

(3) Dalam hal pejabat yang benrenang memberikan paraf berhalangan,

kewenangan paraf dapat dldelegasikan kepada peiabat setingkat
dibawahnya.

(4) Rancangan Persesjen MPR Rl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Sæjen MPR Rl untuk ditetapkan dan
ditandatangani. pasal 1g...
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Pasal 19

(1) Dalarn hal Sesjen MPR Rl memandang perlu dilakukan penyernpumaan
terhadap rancangan Percesien MPR Rl sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 rancangan Persesien MPR Rl dikembalikan kepada unit keria
yang membidangi urusan hukum.

(2) Pembahasan penyempumaan rancangan Persesien MPR Rl

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 17

dan 18.

Bagian Keüga
Penyusunan Keputusan Seeien UPR Rl, Keputusan Kuaga Pengguna

AnggaranlKuase Penguna Barang, dan lnskr¡ksi Sesien tPR Rl

Pasal 20

(1) Pimpinan Unit pengusul menyampaikan usulan rancangan Keputusan
Sesien MPR Rl, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang, dan lnstruksi Sesjen MPR Rl, kepada $esien MPR
Rt.

(2) Unit keda yang membldangi urusan hukum berkoordinasi dengan
pimpinan tinggipratama pada unit pengusul.

(3) Unit kerja yang nrembidangi urusan hukum dapat mengundang unit
pengusul dan unit keria lain yang terkait untuk melakukan napat

koordinasi membahas usulan rancangan SK Sesien, Keputusan Kuasa
Pengguna Anggaran/l(uasa Pengguna Barang, dan lnstruksi Sesien
MPR Rlyang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Rancangan SK Sesjen, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang, dan lnstruksi Sesien MPR Rl yang telah
dikoordinaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),

selanjutnya dilakukan penyusunan yang meliputi pembahasan, koreksi,
harmonisasi, dan sinkronisasi oleh unit keria yang membidangi urusan
hukum.

(5) Hasil penpsunan ran@ngan SK Sesjen, Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan lnstruksi Sesjen MPR Rl
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diparaf oleh Pimpinan unit yang
membidangi urusan hukum, Deputi yang mengampu Bidang Administrasi
dan Pimpinan Unit pengusul.

(6) Dalam hal Pimpinan unit yang membidangi urusan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) berhalangan, yang bersangkutan dapat
rnendelegasikan kewenangannye kepada peiabat d ibawahnya.

(7) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibubuhkan pada setiap
lembar/halaman rancangan keputusan dan instruksi pada kolom paraf
yang telah ditentukan.

(8) Dalam setiap proses pengiriman dokumen rancangan produk hukum dan
produk hukum disertaijuga dengan kartu kendali sebagai pengendalian
proses penanganan dokumen masuk dan dokumen keluaryang meliputi
penerimaan, pencatatan, pengarahan, pendistribusian, pemrosesan
lebih lanjut sampai pada pengiriman dokumen keluar.

ïm Penyusunan ...
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Tim Penyusun Produk Hukum

Paeal 2{

(1) Dalam rangka mendukung program penyusunan produk hukum, dapat

dibentuk suatu tim penyusun produk hukum untuk membahas rencana
produk hukum.

(2) Tim penyusunan produk hukum terdiri dari perwakilan tiap unit keria

Eselon ll di lingkungan Sekretariat Jenderal.

(3) Tïm penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memilikitugas, yaitu:

a. Meningkatkan capaian pelaksanaan rebrmasi birokrasi di bidang
penataan peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat

Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik I ndonesia.

b. penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat
Jenderal MPR Rl sesuai dengan Program Prioritas Penyusunan

Legislasi dan Regulasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

Paeal 22

(1) Rancangan keputusan dan instruksi sebagairnana dimaksud dalam Pasal

20, disampaikan oleh pimpinan unit yang membirlangi urusan hukum

kepada kepala biro yang mengampu peranoangan produk hukum untuk

diberikan paraf koordinasidan diteruskan kepada deputiyang mengampu

bidang administrasi.

(2) Rancangan keputusan dan instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), disampaikan kepada Sesjen MPR Rl oleh deputi yang mengampu
bidang administrasi untuk di tetapkan dan ditandatangani.

Bagian Keempat
Penyusunan dan Pembahasan Nota Kesepahaman,

perfaniian Keria sama, dan Perianiian Sewa Barang til¡k Negara

Pasal 23

(l) Pimpinan unit pengusul mengaiukan usulan rancangan nota
kesepahaman, perianjian keria sartzr, dan/atau perianiian seìira barang
milik negara kepada Sesjen MPR Rl melalui unit yang membidangi urusan
hukum.

(2) Unit keda yang membidangi urusan hukum berkoordinasi dengan
pimpinan tinggipratama pada unit pengusul.

(3) Rancangan nota kesepahaman, perjanjian ke{a sama, dan/atau pedaniian
sewa barang milik negara yang telah dikoordinasikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dilakukan penyusunan yang meliputi
pembahasan, koreksi, harmonisasi, dan sinkronisasi oleh unit keria yang
membidangi urusan hukum.

(4) Hasil penyusunan rancangan nota kesepahaman, perianiian keria sama,
dan/atau perianiian sewa barang milik negara sebagaimana dimaksud

pada...
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pada ayat (3), diparaf oleh pimpinan unit yang membldangi urusan hukum
dan pimpinan unit pengusul.

(5) Dalam hal pimpinan unit yang membidangi urusan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berhalangan, yang bersangkutan dapat
mendelegasikan kewenangannya kepada peiabat dibaunahnya.

(6) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (a) d¡bubuhkan pada setiap
þmbar/halaman rancangan keputusan dan instruksi pada kolom panaf
yang telah diþntukan.

Pasal 24

(1) Rancangan not¡a kesepahaman atau perianiian keda sama yang telah
diparaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), disampaikan
kepada Sesien MPR Rl untuk ditandatangani.

(2) Dalam hal Sesjen MPR Rl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berhalangan, Sesien MPR Rl dapat mendelegasikan kewenangannya
kepada peiabat dibawahnya yang berkedudukan sebagai pimpinan tinggi
madya Sekretariat Jenderal.

Pasal 2õ

Rancangan Pedanjian Sewa Barang Mil¡k Negara yang telah diparaf
sebagaimana dimaksud dalam Pasal23 ayat (4), disampaikan kepada Kuasa
Pengg una Anggaran/Kuasa Penggu na Barang untuk ditandatangan i.

BAB V

PENOTORAI{, PENDOKUTENTASIAN, PENGABSAHAN,

DAN SOSIALISASI PRODUK HUKUT SEKRETARIAT JENDERAL

Paeal 26

Produk Hukum Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
diberikan penomoran oleh Unit keria yang membidangi urusan
ketatausahaan.

Pasal 27

Produk Hukum Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dirlokumentasikan oleh unit keria yang membidangi urusan hukum serta unit
pengusul.

Pasal 28

(1) Pimpinan unit kefa yang membidangi urusan hukum mengabsahkan
Produk Hukum Sekretariat Jenderalsebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf a, huruf b, dan huruf c.

(2) Pengabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan di
bawah ruang tanda trangan sebelah kiri bawah, yang terdiri dari kata
"Salinan sesuai dengan aslinya" serta dibubuhi tanda tangan peiabat yang
berwenang dan stempel Sekretariat Jenderal.

Pasal 29 ...
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Pasal 29

(1) Produk Hukum Sekretariat Jenderalyang telah diabsahkan oleh Pimpinan
unit kerja yang membidangiurusan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28, disampaikan kepada Unit keria yang membidangi urusan
ketatausahaan untuk digandakan dan didistribusikan kepada unit keria
yang terkait.

(2) Produk Hukum yang bersifat pengaturan umum dapat disosialisasikan
melalui sarana elektronik berupa sms gafeaway, websine MPR Rl dan
Sekretariat Jenderal serta zoom meeting atau melalui sarana informasi
daring lain yang berada di lingkungan MPR Rl dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 30

Produk Hukum Sekretariat Jenderalyang telah ditetapkan wajib dilakukan:

a. penyebarluasan; dan

b. evaluasi.

Paeal 3l

(1) Penyebarluasan Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

dilaksanakan melalui2 (dua) tahap, yaitu:

a. pengunggahan;

b. sosialisasi.

(2) Pengunggahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan
melalui sistem Jaringan dokumentasi dan informasi hukum Sekretariat
Jenderal MPR Rl.

(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan oleh

unit pengusul dan/ atau unit keria yang membidangi hukum kepada
pemangku kepentingan.

Paeal 32

(1) Unit kerja dapat mengajukan usulan Evaluasi Produk Hukum.

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

Unit pengusulkepada pejabat pimpinan tinggipratama yang membidangi
hukum.

(3) Penyampaian usulan Evaluasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan Unit pengusul dengan
melampirkan:

a. nota dinas;

b. Kerangka Acuan Ëvaluasi; dan

c. produk hukum yang diusulkan untuk dievaluasi.

4) Kerangka .
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(4) Kerangka Acuan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

memuat:

a. latar belakang pengusulan Evaluasi; dan
b. pokok-pokok permasalahan yang diusulkan untuk dievaluasi.

(5) Usulan Ëvaluasi Produk Hukum yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 33

Evaluasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

dilaksanakan melalui tahapan:
a. inventarisasi;
b. analisis; dan
c. rekomendasi.

Pasal 34

(1) Unit kerja yang membidangi hukum melakukan inventarisas¡ berdasakan
perkembangan peratu ran dan/atau perubahan kebiiakan.

(2) lnventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan dengan

mengumpulkan:
a, peraturan perundang-undangan terkait;

b. putusan pengadilan terkait; dan/ atau

c. produk hukum Sekretariat Jenderal MPR Rl terkait.

Analisis Pmduk Hukum

Pasal 35

(1) Unit kerja yang membidangi hukum melakukan analisis produk hukum

berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(2) Dalam melakukan analisis produk hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan pemetaan terhadap produk hukum.

(3) Dalam melakukan analisis produk hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) unit keda yang membidangi hukum dapat berkoordinasi dengan

unit terkaít.

Analisis Perceeien IiIPR Rl

Pasal 36

Analisis terhadap Persjen MPR Rldilakukan dengan mempertimbangkan:

a. kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
putusan pengadilan, dan produk hukum;

b. kesesuaian materi muatan dengan jenis produk hukum; dan

c. kesesuaian ...
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c. kesesuaian dengan kebutuhan organisasi dan/ atau efektivit¡as

pelaksanaan.

Pasal 37

Analisis terhadap SK Sesjen dan/atau Keputusan KPA/KPB dilakukan
dengan rnempertimbangkan hal-hal :

a. kerrenangan pejabat yang menerbitkan keputusan;

b. kesesuaian substansi keputusan;

c. dampak merugikan penerbitan keputusan;

d. kebutuhan organisasi; dan

e. kesesuaian format.

Pasal 38

Analisis terhadap Nota Kesepahaman (MoU) dan Perianiian dilakukan

dengan mempertimbangkan ketentuan :

a. kesesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan,

pengadilan, dan produk hukum Sekretariat Jenderal MPR Rl;

b. kesesuaian materi muatan dengan jenis produk hukum;

c. keabsahan para pihak; dary'atau

d. kesesuaian dengan kebutuhan organisasi.

Paeal 39

Analisis terhadap lnstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. kesesuaian materi muatan lnstruksi dengan peraturan perundang-

undangan dan AUPB; dan

b. kesesuaian materi muatan lnstruksidengan kebutuhan oqanisasi.

Rekomendasi Evaluasi Produk Hukum
Rekomendasi Evaluasi Percesjen tlPR Rl

Paeal 40

(1) Evaluasi terhadap Persesien MPR Rl menghasilkan rekomendasi berupa:

a. tetap berlaku;

b. diubah;

c. diganti; atau

d. dicabut.

2) Persesjen ...
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(2) Persesjen MPR Rl direkomendasikan tetap berlaku jika berdasarkan hasil

analisis:

a. tidak terdapat peraturan perundang-undangan dan/ atau Persesien

MPR Rl yang mengubah Sebagian ketentuan dari Persesien MPR Rl

yang dianalisis; dan/ atau

b. masih sesuaidengan kebutuhan organisasi Sekretariat Jenderal.

(3) Persesjen MPR Rl direkomendasikan diubah, dþanti, atau dicabut jika:

a. terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau Persesjen MPR Rl

yang mengubah sebagian ketentuan dari Persesjen MPR Rl yang

dianalisis; dan/ atau

b. terdapat perubahan kebijakan dan kebutuhan organisasi Sekretariat

Jenderal MPR Rl.

Pasal 4l

(1) Dalam hal perubahan terhadap ketentuan Persesjen MPR Rl yang

dianalisis tidak lebih dari 507o (lima puluh persen) dari keseluruhan

pasalnya dan bukan merupakan pokok substansi, Persesien MPR Rl

tersebut direkomendasikan diubah.

(2) Dalam hal perubahan terhadap ketentuan Persesjen MPR Rl yang

dianalisis lebih dari 50Yo (lima puluh persen) dari keseluruhan pasalnya

dan bukan merupakan pokok substansi, Persesjen MPR Rl tersebut

direkornendasikan diganti atau dicabut.

(3) Dalam hal perubahan sebagian ketentuan Persesjen MPR Rl yang

dianalisis merupakan pokok substansi, meskipun kurang dari 50% (lima

puluh persen) dari keseluruhan pasalnya, Persesjen MPR Rl tersebut

direkomendasikan diganti atau dicabut.

Pasal 42

(1) Evaluasi SK Sesien dar/ atau Keputusan KPAIKPB menghasilkan
rekomendasi berupa:

a. perubahan;

b. pencabutran;

c. penundaan; dan

d. pembatalan.

(2) SK Sesjen dan/atau Keputusan KPA/KPB dapat dilakukan perubahan,

apabila terdapat:

a. kesalahan konsideran;

b. kesalahan redaksional;

c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/ atau

d. fakta hukum baru.

(3) Perubahan ...
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(3) Perubahan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan

mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB.

(4) Terhadap SK Sesjen dan/atau Keputusan KPA/KPB dapat dilakukan
pencabutan apabila terdapat cacat:

a. wewenang;
b. prosedur; dan/atau
c. substansi.

(5) Selain terdapat cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SK Sesien

dan/atau Keputusan KPA/KPB dicabut iika dþerintahkan oleh putusan

pengadilan.

(6) Pencabutan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan

dengan menerbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar

hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.

(7) Penundaan terhadap SK Sesien dan/atau Keputusan KPA/KPB dilakukan

berdasarkan Putusan Pengadilan.

(S) SK Sesjen dan/atau Keputusan KPA/KPB dapat dilakukan pembatalan

apabila terdapat kesalahan :

a. prosedur; dan/ atau
b. substansi.

(9) Pembatalan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan

dengan menetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar
hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.

Pasal 43

(1) Evaluasi terhadap Nota Kesepahaman (MoU)

menghasilkan rekomendasi:

a. tetap berlaku dan tidak memerlukan perubahan;

b. tetap berlaku dan memerlukan perubahan;

c. pengakhiran; dan/ atau

d. dimohonkan pembatalan.

dan Perianiian

(2) Nota Kesepahaman (MoU) dan Perianjian dinyatakan tetap berlaku dan

tidak memerlukan perubahan jika:

a. materi muatan dalam naskah masih sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan produk

hukum Sekretariat Jenderal MPR Rl; dan

b. materi muatan dalam naskah dimuat dalam jenis hukum yang sesuai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (a) dan (5).

(3) Nota .
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(3) Nota Kesepahaman (MoU) dan Perianjian dinyatakan tebp berlaku dan

memerlukan perubahan jika terdapat:

a. kesalahan rcdaksional;

b. ketidaksesuaian materi yang dimuat dalam naskah dengan jenis

produk hukum yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (4) dan (5); dan/ atau

c. perubahan kebutuhan organisasi.

(4) Kesalahan redaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
diperbaiki seperlunya oleh para pihak.

(5) Terhadap ketidaksesuaian materi yang dimuat dalam naskah dengan ienis
produk hukum yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b, para pihak melakukan perubahan format naskah.

(6) Dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c, ketentuan dalam naskah Nota

Kesepahaman (MoU) dan Perianiian diubah jika diperlukan.

f/) Nota Kesepahaman (MoU) dan Perianiian direkomendasikan untuk

dilakukan pengakhiran jika:

a. materi muatan dalam nasleh bertentangan dengAn ketentuan
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan/atau
produk hukum; dan/atau

b. materi muatan dalam naskah tidak sesuai dengan kebutuhan

organisasi.

(8) Nota Kesepaharnan (MoU) dan Perjanjian direkornendasikan untuk

dimohonkan pembatalan jika terdapat ketidakabsahan pihak yang

menandatangani naskah menurut peraturan perundang-u ndangan.

Pasal 44

(1) Evaluasi dapat dilakukan terhadap Nota Kesepahaman (MoU) dan
Perjanjian yang masa berlakunya telah selesai.

(2) Evaluasi Nota Kesepahaman (MoU) dan Pedaniian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menghasilkan rekomendasi berupa peta
permasalahan dalam bentuk Dafur lnventarisasi Masalah.

(3) Dafrar lnventarisasi Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menjadi dasar bagi Unit Pengusul dalam menyusun rancangan Nota

Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian yang memiliki substansiserupa.

Paeal 45

(1) lnstruksi direkomendasikan untuk dicabut apabila tidak memenuhi
kesesuaian substansi sebagaimana berikut:

(2) kesesuaian materi muatan dengan jenis produk hukum;

(3) kesesuaian
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(3) kesesuaian materi muatan lnsfft¡ksi dengan peraturan perundang-
undangan dan AUPB; dan

(4) kesesuaian materi muatan dengan alasan pembentukan lnstruksi.

(5) Pencabutran lnstruksidilakukan oleh Sesjen MPR Rl dengan menetapkan
perintah pencabutan.

Penyampaian Hasil Evaluasi
Pasal 46

( 1 ) Peiabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum menyampaikan
hasil Evaluasikepada sesþn MPR Rldengan ternbusan kepada pimpinan
unit terkait.

(2) Dalam hal Evaiuasi Produk Hukum diusulkan oleh Unit pengusul, hasil
Evaluasi disampaikan oleh peþbat pimpinan tinggi pnatama yang
membidangi hukum kepada Pimpinan Unit pengusul.

(3) Hasil Evaluasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi.

BAB VI
KETEI{TUAII PENUruP

Pasal 47

Tata cara penulisan produk hukum Sekretariat Jenderal mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait teknik penyusunan
peraturan perundang-undangan dan jenis, susunan dan bentuk naskah
dinas, serta peraturan terkait tata naksah dinas yang berlaku di lingkungan
Sekretariat Jenderal MPR Rl.

Pasal 48

Pada saat Peraturan inimulai berlaku Peraturan Seketarb Jendenal Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik lndonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Pedoman Produk Hukum Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan
Raþat Republik lndonesia dir:abut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL,

Dr. ilA'RUF CAHYOilO, S.H., t.H.

     30 Mei 2022  




