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5.2. NASKAH AKADEMIK RAPERDA IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

(IUJK) 

 

NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN LOMBOK BARAT  

TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

  

Sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 

tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota dan DPRD) 

menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dimana aturan 

tanggung jawab dan wewenangnya dapat di atur dalam kebijakan daerah dalam hal ini 

dituangkan kedalam Peraturan Daerah (Perda). 

Termasuk didalamnya pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, 

maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan 

fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam 

mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, 

dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi. 

Pembinaan melalui pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, 

merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan dapat didekonsentrasikan 

atau ditugaspembantukan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Namun dalam proses selanjutnya, amanat dan implementasi pembuatan Perda 

ternyata tidak mudah, karena kemampuan dan kapasitas masing-masing Pemerintah 

Daerah berbeda-beda termasuk cara pandang terhadap bentuk tanggung jawab dan 

implementasi pentingnya regulasi (Perda) sebagai acuan didalam menjalankan 

penyelenggaraan jasa konstruksi. Masih terdapat beberapa masalah utama yang 

dihadapi oleh sebagian komponen masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait dengan 
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penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah, antara lain sosialisasi kebijakan jasa 

konstruksi yang kurang maksimal, minimnya pengetahuan dan proses belajar mengenai 

penyelenggaraan jasa konstruksi, ketidakmampuan segenap komponen daerah didalam 

melakukan terobosan kebijakan jasa konstruksi, banyak terdapat konflik antar peraturan 

dan kelembagaan di daerah. 

Karena  itu,  melalui  Perda,  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  kerangka 

otonomi daerah diharapkan melahirkan aturan-aturan yang dapat menunjang 

pembangunan daerah ke arah yang lebih maju, guna mencapai keadilan dan 

kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Namun kenyataannya,  banyak 

Perda yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah 

tersebut. Bahkan tidak sedikit  di antaranya  yang  dibatalkan  karena  dianggap  

bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  dapat  

menimbulkan  biaya  ekonomi  tinggi,  dan kontraproduktif pada tujuan pembangunan 

daerah. Kenyataan ini terjadi antara lain karena para perancang Perda terutama pada 

dinas teknis maupun biro/bagian hukum Pemerintah Daerah belum mampu 

menterjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah disusun ke dalam Perda 

yang dapat diterapkan secara efektif.   

Kegagalan ini pada umumnya disebabkan karena sangat sedikit dari perancang 

Perda  yang  memiliki  pemahaman  atas  teori,  metodologi  dan  teknik  perancangan 

perundang-undangan  secara  memadai,  sehingga  seringkali  perancangan  Perda  

tidak disusun  atas  dasar  pemikiran  yang  logis  dan  berdasarkan  fakta  yang  ada    

dalam masyarakat.  Akibatnya,  tidak  mengherankan  apabila  perancangan  Perda  

seringkali dilakukan  dengan  cara  sekedar  menyadur  peraturan  peraturan  

perundang-undangan negara/daerah lain, atau sekedar mengkriminalisasi perilaku yang 

tidak diinginkan, ataupun sekedar  melakukan  kompromi-kompromi  atas  berbagai  

keinginan  dari  berbagai  kelompok kepentingan yang dominan di masyarakat.    

Kunci  penting  dalam  membuat  Perda  yang  baik  yang  didasarkan  pada 

pemahaman  teori,  metodologi,  serta  teknik  perancangan  yang  memadai,  adalah  

melalui penyusunan  Naskah  Akademik  yang  mendahului  langkah  pembuatan  

Perda.  Melalui pengkajian  yang  komprehensif  tentang  permasalahan  dan  

kebutuhan  Perda  dengan mendasarkan pada teori dan metodologi inilah yang dapat 

memberikan sumbangan berarti pada  terbentuknya  Perda  yang  baik  dan  dapat  
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diterapkan  secara  efektif.  Karena  itu, penyusunan  naskah  Akademik  adalah  

merupakan  suatu  keniscayaan  dalam  setiap pembentukan peraturan perundang-

undangan, termasuk Perda.   

Istilah atau terminologi “Naskah Akademik” bukan merupakan hal baru dalam 

kerangka proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indoensia.  Pada 

tanggal 29 Desember 1994, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), menerbitkan 

sebuah petunjuk teknis penyusunan Naskah Akademik, melalui Surat Keputusan Kepala 

Badan Pembinaan Hukum Nasional No.G-159.PR.09.10 Tahun 1994 tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan yang, antara lain, 

menjelaskan mengenai nama/istilah, bentuk dan isi, kedudukan serta format dari 

Naskah Akademik. 

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara 

Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang menyebutkan istilah Naskah Akademik 

dengan penyebutan “Rancangan Akademik”.  Dalam Pasal 3 ayat (1) Keppres 188/1998 

disebutkan “Menteri atau pimpinan Lembaga Pemrakarsa Penyusunan Rancangan 

Undang-Undang dapat pula terlebih dahulu menyusun rancangan akademik mengenai 

Rancangan Undang-undang yang akan disusun”. 

Sedangkan dalam peraturan yang terbaru, yaitu Undang-undang Nomor 10 

Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan- undangan, tidak diatur 

secara eksplisit mengenai Naskah Akademik.  Naskah Akademik itu baru “muncul” 

secara tegas melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Mempersiapkan Rancangan Undang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan 

Rancangan Peraturan Presiden. 

Pasal 5 ayat (1) Perpres Nomor 68 tahun 2005 menyebutkan bahwa: 

“Pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Undang-undangan dapat terlebih dahulu 

menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan 

Undang-undang”.  Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) Perpres Nomor 68 Tahun 2005 

menyebutkan “Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan Departemen yang tugas dan 

tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya 

dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai 

keahlian untuk itu”. 
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Keberadaan Naskah Akademik dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan di Indonesia hingga saat ini memang belum merupakan sebuah 

keharusan/kewajiban yang harus dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan 

perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah).  Kedudukan Naskah Akademik 

masih dianggap hanya sebagai “pendukung” penyusunan peraturan perundang-

undangan.  Akan tetapi dengan semakin berkembang dan berubahnya pola kehidupan 

masyarakat Indonesia serta beberapa permasalahan dalam pembuatan dan 

pelaksanaan perundang-undangan yang sudah ada sekarang, urgensi Naskah Akademik 

dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang tepat guna, 

komprehensif dan sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan menjadi 

sangat penting. 

Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Naskah  Akademik  

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan sebuah rancangan 

produk peraturan perundang-undangan, termasuk Perda. Hal ini karena di dalam 

Naskah Akademik   dimuat gagasan-gagasan  pengaturan  serta  materi  muatan  

peraturan  bidang  tertentu  yang  telah ditinjau  secara  sistemik  holistik  dan  

futuristik  dari  berbagai  aspek  ilmu.  Mengingat  begitu pentingnya keberadaan 

Naskah  Akademik  dalam  penyusunan  rancangan  suatu  peraturan perundang-

undangan, maka demi keseragaman format, pola, sistematika, dan mekanisme 

penyusunan Naskah Akademik,  ditetapkanlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor M.HH-01.PP.01.01  TAHUN  2008  tentang  Pedoman  Penyusunan  Naskah  

Akademik  

Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan.  Perintah  secara  tegas  perlunya  

dibuat Naskah  Akademik,  kini  dapat  dilihat  dalam  Undang-Undang  No.  27  Tahun  

2009  tentang MPR,  DPR,  DPD,  dan  DPRD.  Dalam  Pasal  142  ayat  (2)  undang-

undang  tersebut dinyatakan  bahwa  RUU  yang  berasal  dari  DPR,  Presiden,  atau  

DPD  disertai  penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Sementara itu, 

perintah penyusunan Naskah Akademik  bagi  sebuah  Rancangan  Peraturan  Daerah  

(Raperda)  ditemukan  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  16  Tahun  2010  tentang  

Pedoman  Penyusunan  Tata  Tertib DPRD. Pasal Pasal 81 ayat (2) PP tersebut 

menegaskan bahwa Raperda yang berasal dari DPRD atau kepala daerah disertai 

penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.  
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Terakhir, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan.  Pasal  56  ayat  (2)  jo.  Pasal  63  

undang-undang  tersebut menegaskan  bahwa  Rancangan  Peraturan  Daerah  

Provinsi/Kabupaten/Kota  disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah 

Akademik.  

Melihat  semakin  berkembang  dan  cepatnya  dinamika  kehidupan  sosial 

masyarakat yang membutuhkan pengaturan hukum, maka penyusunan Naskah 

Akademik sebagai  langkah  awal  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  

nampaknya  menjadi semakin penting dilakukan. Demikian juga dengan rencana 

pembentukan Perda yang akan mengatur  tentang  penyelenggaraan  Usaha Jasa 

Konstruksi  di  Kabupaten Lombok Barat,  juga memerlukan  pengkajian  yang  

mendalam  baik  dari  aspek  teori,  metodologi,  serta  teknik perancangannya.  Melalui  

pembuatan  naskah  akademik  tersebut  diharapkan  akan melahirkan Perda Ijin Usaha 

Jasa Konstruksi (IUJK)  yang tidak hanya baik dari aspek normatifnya, tetapi juga  

sejalan  dengan  situasi,  kondisi,  serta  aspirasi  masyarakat  Kabupaten Lombok 

Barat.  

    

B.  Identifikasi Masalah  

Dalam rangka memberikan landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah Ijin Usaha Jasa Kostruksi dan Penilaian Kesesuaian maka dalam 

Naskah Akademik ini dilakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam mengenai 

berbagai permasalahan seperti: 

1) Apa saja landasan dan asas-asas yang digunakan dalam penyusunan Perda Ijin 

Usaha Jasa Konstruksi? 

2) Apa saja materi muatan Peraturan Daerah Ijin Usaha Jasa Konstruksi?  

 

Tujuan  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  dalam  sebuah  negara 

kesejahteraan  (welfare  state)  adalah  untuk  mencapai  kesejahteraan  warganya. 

Demikianlah yang ditegaskan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di mana salah satu tujuan Negara 

Indonesia adalah  memajukan  kesejahteraan  umum.  Sehubungan  dengan  itu,  maka  

kesejahteraan merupakan hak asasi manusia yang dalam konteks relasi state-society, 
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adalah merupakan kewajiban  negara  untuk  menghormati,  menjunjung  tinggi,  

memenuhi,  dan  melindunginya. Pasal  28  H  UUD  1945  secara  jelas  menegaskan  

bahwa  setiap  orang  berhak  hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  

pelayanan  kesehatan.  Lebih  lanjut  dalam  Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia, hak atas kesejahteraan dan hak atas  lingkungan  hidup  

yang  baik  dan  sehat  terumuskan  dalam    Pasal  9  ayat  (2)  yang menegaskan  

bahwa  setiap  orang  berhak  hidup  tenteram,  aman,  damai,  dan  bahagia, sejahtera 

lahir dan batin.  

 

C.  Maksud dan Tujuan  

Maksud  

Maksud kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda Ijin Usaha Jasa 

Konstruksi  ini adalah  

1. Sebagai sumber masukan bagi penyusunan Rancangan Perda Ijin Usaha Jasa 

Konstruksi, 

2. Sebagai bahan pembahasan dalam forum konsultasi pengharmonisasian dan 

pembulatan materi rancangan Perda Ijin Usaha Jasa Konstruksi`  ,  

3. Sebagai pemantapan konsepsi Rancangan Perda Ijin Usaha Jasa Konstruksi 

4. Sebagai bahan dasar keterangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat 

mengenai Rancangan Perda Ijin Usaha Jasa Konstruksi. 

 

Tujuan  

Tujuan diadakannya penyusunan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah Ijin 

Usaha Jasa Konstruksi adalah untuk mempersiapkan Rancangan Perda Ijin Usaha Jasa 

Konstruksi di Kabupaten Lombok Barat. Naskah Akademik ini merupakan landasan 

berfikir dalam menyusun Rancangan Perda Ijin Usaha Jasa Konstruksi. Kajian ini berisi 

dasar filosofis, yuridis, sosiologis, dan prediction study terhadap peraturan daerah yang 

akan dibentuk. Dengan demikian akan lebih memperjelas tentang latar belakang, tujuan 

dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembentukan Peraturan Daerah Tentang Ijin 

Usaha Jasa Konstruksi. Selain itu Naskah akademik ini menjadi bahan untuk menjaring 
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aspirasi masyarakat. Penjaringan dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat.  

 

D.  Metode Penelitian  

 Dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda Ijin Usaha 

Jasa Konstruksi, tim melakukan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normative 

yang dilakukan dengan studi pustaka dengan menelaah data sekunder baik peraturan 

perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, pengkajian dan referensi lainnya. 

Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan didukung pendapat dari 

narasumber dan diskusi antar anggota tim dan dengan berbagai pihak. 

Melalui  pendekatan  ini,  pengkajian  hukum  ditujukan  terhadap  dua  obyek,  

yaitu  obyek  legal  yang berupa peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan 

dan obyek realitas sosial yang berupa  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  akan  

peraturan  daerah  terkait  dengan penetapan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi.   

Data  yang  terkait  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  

kebijakan didapatkan melalui studi pustaka terhadap:  

a. peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah di 

bidang kewenangan  pemerintahan  daerah,  kelembagaan  perangkat  daerah,  

penataan  ruang, hak  asasi  manusia, undang-undang  usaha jasa konstruksi,  

serta peraturan perundang-undangan yang relevan lainnya;  

b. kebijakan  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  usaha jasa konstruksi,  baik  

yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah Kabupaten 

Lombok Barat.  

Sementara itu, data yang terkait dengan realitas sosial yang berupa kebutuhan 

dan  aspirasi  masyarakat  Kabupaten Lombok Barat akan  Perda  yang  mengatur  

usaha jasa konstruksi diperoleh melalui:  

a. Diskusi Publik  yang  melibatkan  berbagai  stakeholder,  baik  yang  berasal  dari 

unsur  pemerintahan,  dunia  usaha,  akademisi,  LSM,  pers,  maupun  tokoh  

masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Melalui diskusi publik  ini diharapkan 

ditemukan kecenderungan-kecenderungan dan pola atas suatu isu secara kolektif 

yang terkait dengan pengaturan tentang usaha jasa konstruksi  yang 

menggambarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Lombok Barat;  
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b. Studi  pustaka  terhadap  berbagai  hasil  penelitian  yang  relevan  dan  berbagai  

literatur-literatur  lainnya  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  usaha jasa 

konstruksi  dari  berbagai sumber.  

 

Pengkajian  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  

dilakukan melalui  statute  approach  terhadap  peraturan-peraturan  hukum  positif  

dan  dokumen-dokumen  hukum  yang terkait  lainnya.  Sementara  itu,  pengkajian  

terhadap  kebutuhan  dan aspirasi  masyarakat  akan  peraturan  terkait  dengan  usaha 

jasa konstruksi  dilakukan  melalui analisis  sosial  terhadap  pandangan,  persepsi,  

keinginan,  dan  harapan  masyarakat  yang terekam dari hasil-hasil penelitian dan 

hasil-hasil diskusi publik yang telah dilakukan.  

Kedua  hasil  pengkajian  tersebut  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan 

metode analisis kualitatif untuk kemudian ditarik simpulannya dan kemudian 

dideskripsikan untuk  menggambarkan  adanya  kebutuhan  dan  model  pengaturan  

tentang  usaha jasa konstruksi.  
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BAB II 

ASAS-ASAS SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS 

 

 

A.  LANDASAN  

1. Landasan Filosofis 

Di dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa “Negara melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum”. Ini merupakan bagian dari tujuan negara Republik Indonesia. 

Dalam bagian sebelumnya, telah diuraikan berbagai hal yang menunjukan bahwa 

kegiatan standardisasi memegang peranan penting untuk melindungi kepentingan 

negara, keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga negara serta perlindungan flora, 

fauna, dan lingkungan hidup  

Selanjutnya, dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dinyatakan bahwa 

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 

nasional”. Dalam kaitan ini, kegiatan standardisasi diperlukan untuk membangun daya 

saing. Fungsi ijin usaha jasa konstruksi  untuk membangun usaha yang memenuhi 

standarisasi dan daya saing dalam usaha jasa konstruksi. Hal ini penting penting agar 

peraturan daerah yang ditetapkan memberikan tatanan yang tepat untuk 

mengembangkan iklim dunia usaha dibidang jasa konstruksi. 

 

2. Landasan Yuridis 

Terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengandung pengaturan yang 

berkaitan dengan ijin usaha jasa konstruksi antara lain sebagai berikut:  

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang;  

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;  

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Undang-

undang ini telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004);  
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional;  

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;  

7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (SDA);  

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi;  

9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun;  

10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Permukiman;  

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;  

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung  

 

3. Landasan Sosiologis 

Semakin dewasa suatu masyarakat semakin dibutuhkan standardisasi atas 

pengadaan barang dan jasa yang mempunyai kualitas yang baik. Saat ini masyarakat 

Indonesia semakin kritis atas barang dan jasa yang diadakan. Oleh karenanya kualitas 

usaha jasa sangat dibutuhkan dan didambakan. Bahkan, standardisasi dan penilaian 

terhadap usaha jasa konstruksi  merupakan faktor penting bagi perkembangan dunia 

usaha di Indonesia. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kualifikasi usaha  selain 

akan menciptakan stimulan bagi para pengusaha untuk memenuhi standar dan kriteria 

yang ditetapkan, juga akan mendorong semua pihak yang berkepentingan untuk 

memantapkan perkembangan usahanya  agar dapat mencapai tingkat yang selaras 

dengan tuntutan masyarakat.  

Pelaku usaha di daerah perlu segera menyadari bahwa pentingnya kualitas dan 

standar perusahaannya, karena tanpa memenuhi kualitas  sukar bagi mereka dalam 

memanfaatkan keterbukaan pasar nasional sementara di pasar domestik mereka harus 

menghadapi persaingan dari luar daerah tanpa rambu-rambu yang dapat 

diperhitungkan. Karena itu sektor swasta juga memiliki tanggung jawab yang besar 

untuk turut mengembangkan tatanan, jaringan kelembagaan, sumber daya, serta 

prasarana dan sarana yang berkaitan dengan perkembangan dunia usaha. 

 

 

B. ASAS-ASAS  

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 

Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam 
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membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: 

a. kejelasan tujuan;  

b. kelembagaan atau organisasi pembentuk yang tepat  

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;  

d. dapat dilaksanakan;  

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;  

f. kejelasan rumusan; dan  

g. keterbukaan.  

Sementara itu dalam Pasal 6 ayat (1) telah di gariskan bahwa materi muatan peraturan 

perundang-undangan mengandung asas: 

1) pengayoman  

2) kemanusiaan;  

3) kebangsaan;  

4) kekeluargaan;  

5) kenusantaraan;  

6) bhineka tunggal ika;  

7) keadilan;  

8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;  

9) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau  

10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.  

 

Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) memperlihatkan bahwa selain asas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain 

sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh 

karena itu dalam penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Standardisasi dan 

Penilaian Kesesuaian ini menggunakan asas:  

a. Asas Manfaat  

Manfaat dari standardisasi ini adalah  

1) Memberikan landasan hukum dan sekaligus pedoman bagi semua pihak 

dalam melakukan kegiatan standardisasi nasional;  

2) Dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat Indonesia;  
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3) Mendorong agar kegiatan Standardisasi Nasional Dunia Usaha dapat     

berlangsung secara tertib, bermanfaat, dan berkeadilan;  

4) Mendorong tumbuh dan berkembangnya para pengguna usaha jasa 

konstruksi;  

5) Memperlancar pergaulan internasional karena tidak mengintegrasikan 

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian/konvensi 

internasional di bidang standardisasi ke dalam sistem standardisasi nasional;  

6) Lebih menjamin tercapainya kepastian hukum;  

7) Memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak, baik pemerintah maupun 

pengusaha;  

8) Memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara untuk melaksanakan 

tindakan penegakan hukum.  

 

b. Asas Konsensus dan Tidak Memihak 

 Konsensus adalah untuk memperhatikan pandangan seluruh panitia teknis 

atau sub panitia teknis yang hadir dan pandangan tertulis dari anggota panitia 

teknis atau sub panitia teknis yang tidak hadir.  

 Memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda 

untuk mengutarakan pandangannya serta mengakomodasikan pencapaian 

kesepakatan oleh pihak-pihak tersebut secara konsensus (mufakat atau suara 

mayoritas) dan tidak memihak kepada pihak tertentu.  

 

c. Asas Transparansi dan Keterbukaan  

 Transparan adalah untuk memastikan agar pihak-pihak yang berkepentingan 

dapat mengetahui tata cara pengembangan standar serta dapat mengikuti 

pengembangan suatu standar, mulai dari tahap pemrograman, penyusunan 

rancangan, pelaksanaan konsensus sampai standar itu ditetapkan.  

 Terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui 

pengembangan standar mulai dari tahap pemrograman, penyusunan 

rancangan, pelaksanaan konsensus, sampai standar itu ditetapkan 

(transparansi) dan memberikan kesempatan yang sama bagi yang berminat 
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untuk berpartisipasi melalui kelembagaan yang berkaitan dengan 

pengembangan standar (keterbukaan).  

 

d. Asas Efektif dan Relevan  

Efektif adalah standar harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan 

dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan kebutuhan pasar. 

Asas ini mengupayakan agar hasilnya dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan 

konteks keperluannya. 

 

e. Asas Koheren  

Sejauh mungkin mengacu kepada standar yang berlaku secara nasional dan 

menghindarkan duplikasi dengan kegiatan perumusan standar nasional agar 

hasilnya harmonis dengan perkembangan dunia usaha. 

 

f. Asas Dimensi Pengembangan (development dimension)  

Mempertimbangkan kepentingan usaha kecil/menengah dan daerah serta 

memberikan peluang agar kepentingan tersebut dapat diakomodasikan. 

 

g. Asas Kompeten dan tertelusur  

Memperhatikan kompetensi sumber daya yang dimiliki dari para pemangku 

kepentingan dan menjamin ketertelusuran satuan ukuran dalam standar serta 

pengukuran dalam penilaian usaha. 
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BAB III  

MODEL PENGATURAN, MATERI MUATAN RUU,  DAN KETERKAITANNYA DENGAN 

HUKUM POSITIF 

 

 

A.  KETERKAITAN DENGAN HUKUM POSITIF  

 

1.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian  

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian menyebutkan 

bahwa Pemerintah menetapkan standar untuk bahan baku dan barang hasil industri 

dengan tujuan untuk menjamin mutu hasil industri serta untuk mencapai daya guna 

produksi. Undang-Undang ini sudah secara tegas menyebut standar meskipun berlaku 

untuk lingkup kegiatan industri dan perdagangan saja. Peraturan pelaksanaannya dalam 

bentuk Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Perindustrian, yang berorientasi 

hanya kepada pengaturan untuk industri dan perdagangan saja, termasuk di dalamnya 

penunjukan laboratorium penguji untuk produk-produk tertentu tanpa memperhatikan 

status akreditasi dari laboratorium tersebut. Standar-standar yang dirumuskan oleh 

Departemen Perindustrian hanyalah standar industri yang tidak mencakup standar 

untuk produk pertanian, kesehatan, kehutanan, kelistrikan dan lain-lain. Dalam kegiatan 

industri diperlukan Standardisasi Industri yaitu penyeragaman dan penerapan dari 

standar industri (Pasal 1 Angka 17). Standar Industri diartikan sebagai ketentuan-

ketentuan terhadap hasil produksi yang di satu segi menyangkut bentuk, ukuran, 

komposisi, mutu dan lain-lain serta di segi lain menyangkut cara mengolah, cara 

menggambar, cara menguji dan lain-lain (Pasal 1 angka 16).  

Pada Bab VI Pasal 19 berikut pejelasannya dinyatakan bahwa Pemerintah 

menetapkan standar untuk bahan baku dan barang hasil industri dengan tujuan untuk 

menjamin mutu hasil industri serta untuk mencapai daya guna produksi. Penetapan 

standar industri bertujuan untuk menjamin serta 19  

meningkatkan mutu hasl industri, untuk normalisasi penggunaan bahan baku 

dan barang serta untuk rasionalisasi optimalisasi produki dan cara kerja demi 

tercapainya daya guna sebesar-besarnya. Dalam penyusunan standar industri tersebut 

diatas diikutsertakan pihak swasta., kamar dagang dan industri Indonesia, asosiasi, 
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Balai-balai Penelitian, Lembaga-lembaga Ilmiah, Lembaga Konsumen, dan pihak-pihak 

lain yang berkepentingan dengan proses dalam standardisasi industri. Selain untuk 

kepentingan industri, standardisasi juga perlu untuk melindungi konsumen. 

 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

menyebutkan bahwa untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha 

dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan 

lingkungan hidup. Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan, 

penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. Dalam pelaksanaannya masih memerlukan koordinasi antar 

instansi mengingat masalah lingkungan hidup mencakup berbagai sektor yang saling 

terkait, antara lain sektor pertambangan dan energi, sektor kesehatan, sektor industri, 

dan lain sebagainya. Dalam rangka menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, 

setiap usaha dan / atau kegiatan dilarang melanggar baku lingkungan hidup menurut 

pasal 14 ayat (1). Sedangkan ketentuan baku mutu lingkungan hidup menurut pasal 14 

ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian untuk ketentuan kriteria baku 

kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta 

pemulihan daya dukungnya diatur oleh pemerintah (pasal 14 ayat (3).  

Baku mutu lingkungan hidup merupakan bentuk standardisasi dalam 

pengelolaan lingkungan hidup. Melalui konsep pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan maka setiap kegiatan pembangunan harus 27  

memperhatikan aspek lingkungan. Oleh karena itu penentuan standar berupa 

baku mutu lingkungan hidup harus diterapkan secara tegas, sehingga kelestarian 

lingkungan hidup masih tetap terjaga dan terpelihara. Hal ini didukung dengan telah 

diratifikasinya kurang lebih 14 perjanjian terkait dengan lingkungan hidup. Khusus 

untuk pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut, Pemerintah telah 

memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 yang mengatur mengenai 

baku mutu air laut yang merupkan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, 

atau komponen yang ada atau harus ada dan /atau unsur pencemar ditenggang 

keberadaannya di dalam air laut. Kriteria baku kerusakan laut adalah ukuran batas 
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perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan laut yang dapat ditenggang penentuan 

baku mutu air laut dilakukan dalam rangka perlindungan mutu laut. Kriteria baku mutu 

lingkungan hidup ditetapkan oleh menteri setelah mendapat masukkan dari menteri 

lainnya dan pimpinan lembaga pemerintah Non Departemen terkait lainnya. 

 

3.  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara 

lain mengatur tentang pengertian barang; kewajiban pelaku usaha untuk menjamin 

mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan 

ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; larangan bagi pelaku 

usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang 

tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai 

dengan mutu, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal; Pelaku usaha 

dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa 

secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi standar 

mutu; pelaku usaha dilarang mengelabui konsumen yang berkaitan dengan mutu. 

Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen melalui 

penerapan standar yang ditentukan. Salah satu kewajiban pelaku usaha sebagaimana 

diuaraikan dalam pasal 7 adalah menjamin mutu barang dan / atau jasa yang 

diproduksi dan / atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan 

/ atau jasa yang berlaku. Sebagai konsekuensinya pada pasal 8 undang-undang ini, 

pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa 

yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan 

ketentuan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 9 pelaku usaha dilarang 

menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa harga, harga 

khusus, standar mutu tertentu, gaya atau metode tertentu, karakteristik tertentu, 

sejarah atau guna atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan 

menyatakan bahwa barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi 

dan/atau memiliki potongan harga-harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau 

metode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. Pasal 11 Pelaku 

usaha dilarang dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, 
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dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menyatakan bahwa barang 

dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu. 

 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.  

Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dikenal dengan 

undang-undang otonomi daerah. Dalam undang-undang ini diatur mengenai pembagian 

kewenangan antara pusat dan daerah. Bidang-bidang tersebut dibagi apakah menjadi 

kewenangan pusat ataukah telah menjadi kewenangan daerah. Pembagian kewenangan 

antar pusat dan daerah tersurat dalam pasal 7 ayat (1) bahwa pada dasarnya pusat 

menangani urusan-urusan hubungan luar negeri, peradilan, moneter dan fiskal, agama, 

pertahanan keamanan serta kewenangan bidang lain yang dimaksud Pasal 7 ayat (2) 

antara lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian 

pembangunan nasional secara makro, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya 

manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis dan 

standardisasi nasional. Dilihat dari ketentuan Pasal 7 Ayat (2) tersebut bidang atau 

urusan standardisasi nasional menjadi mutlak diurus oleh pusat artinya menjadi 

kewenangan pemerintah pusat. Dengan kata lain urusan standardisasi nasional bukan 

urusan yang diserahkan kepeda pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. perubahan yang 

paling mendasar adalah pergeseran-pergeseran kewenangan dari suatu lembaga ke 

lembaga lain. Pergeseran kewenangan tersebut terjadi kewenangan pemerintah 

kabupaten atau kotamadya bergeser menjadi kewenangan pemerintah provinsi. 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi 

Nasional  

Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 terdiri dari 10 Bab meliputi 

Ketentuan Umum, Ruang lingkup Standardisasi Nasional, Tujuan standardisasi Nasioanl, 

Kelembagaan, Perumusan dan penetapan SNI, Penerapan SNI, Pembinaan dan 

Pengawsan, Sanksi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. Definisi standar 

disebutkan adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara 

dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan 

memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, 
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perkembangan ilmu pengethuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa 

kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. 

Selanjutnya standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan menerapkan, dan 

merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan berkerjasama dengan semua 

pihak. Ruang lingkup standardisasi nasional mencakup semua kegiatan yang berkaitan 

dengan standar, pengujian dan mutu. Tujuan standardisasi nasional adalah :  

a. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan 

masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun 

pelestarian fungsi lingkungan hidup.  

b. Membantu kelancaran perdagangan  

c. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.  

 

6.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (SDA) 

Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu 

meliputi Ketentuan Umum, Wewenang dan Tanggung Jawab, Konservasi SDA, 

Pendayagunaan SDA, Pengendalian Daya Rusak Air, Perencanaan, Pelaksanaan 

Konstruksi Operasi dan Pemeliharaan, Sistem Informasi, Pemberdayaan dan 

Pengawasan, Pembiayaan, Hak Kewajiban dan Peran Masyarakat, Koordinasi, 

Penyelesaian Sengketa, GugatanMasyarakat dan Organisasi, Penyidikan, Ketentuan 

Pidana,Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. Pada Bab VII : Pelaksanaan 

Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan Pasal 63 sudah secara tegas menyatakan bahwa 

Pelaksanaan Konstruksi SDA harus didasarkan pada Norma. Standar, Pedoman dan 

Manual. Pada bab lainnya belum secara explicit menyinggung tentang standar, namun 

nuansa pengaturannya sudah mengarahkan pada pemenuhan terhadap ketentuan-

ketentuan terkait yang berdimensi keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan 

 

7.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi 

Undang-undang ini mengatur perihal penyelenggaraan konstruksi, yaitu 

menyangkut ketentuan penyedia jasa konstruksi dan Pengguna Jasa, system 

penyelenggaraan dan tanggung jawab. Pengaturan hal-hal terkait dengan 

penyelenggaraan konstruksi tidak secara explicit menyebutkan Norma,Standar, 

Pedoman dan Manual. Namun demikian uraian pengaturannya bernuansa pada 
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pemenuhan terhadap ketentuan teknis, keamanan, keselamatan kerja dan keserasian 

fungsi lingkungan. Hal tersebut diperkuat dengan uraian BAB VI : Kegagalan Bangunan, 

Pasal 26 menyinggung tanggung jawab pihak yang bersalah dalam hal terjadi 

kegagalan bangunan. 

 

8.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Permukiman  

Undang-undang RI No 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman 

disusun berlandaskan pada asas manfaat, adil, dan merata, kebersamaan dan 

kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian 

lingkungan hidup. Sedangkan tujuan penataan perumahan dan permukiman adalah 

untuk ; memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, 

dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat; mewujudkan 

perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, 

dan teratur; memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang 

rasional; menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-

bidang lain. Dalam undang-undang ini diatur mengenai hak dan kewajiban serta peran 

pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Disebutkan 

dalam Pasal 5 bahwa setiap warga Negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau 

menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, 

serasi dan teratur. Sedangkan kewajiban setiap orang atau badan yang membangun 

rumah atau perumahan wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan adminsitratif. 

Dalam pembangunan perumahan dan permukiman peran serta masyarakat sangat 

diperhatikan yaitu dalam pasal 29 bahwa setiap warga Negara mempunyai hak dan 

kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pembangunan 

perumahan dan permukiman. Fungsi pemerintah disebutkan dalam pasal 34 yaitu 

memberikan pembinaan agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan 

permukiman selalu memanfaatkan teknik dan teknologi, industri bahan bangunan,, jasa 

konstruksi, rekayasa dan rancang bangun yang tepat guna dan serasi dengan 

lingkungan.  
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9.  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjelaskan 

bahwa penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keadilan, 

transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta 

kebersamaan dan kemitraan. Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:  

a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan,  

b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan,  

c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan 

kepada masyarakat,  

d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada 

kepentingan masyarakat,  

e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk 

mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu, dan  

f. mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka. 

Lingkup pengaturan dalam undang-undang tersebut mencakup penyelenggaraan:  

a. jalan umum yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengaturan dan pengawasan,  

b. jalan tol yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan, 

dan  

c. jalan khusus.  

 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 dinyatakan 

bahwa pengaturan jalan umum meliputi pengaturan jalan secara umum, pengaturan 

jalan nasional, pengaturan jalan provinsi, pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa, 

serta pengaturan jalan kota. Untuk pengaturan jalan secara umum menyebutkan 

penetapan norma, standar, kriteria dan pedoman pengaturan jalan. Selain itu untuk 

pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional disebutkan pula penyusunan dan 

penetapan norma, standar, kriteria dan pedoman pembinaan jalan. Demikian pula untuk 

pembangunan jalan secara umum dijelaskan bahwa pembentukan peraturan 

perundang-undangan, termasuk kriteria, persyaratan, standar, prosedur dan manual; 

penyusunan rencana umum jalan nasional, dan pelaksanaan pengawasan dilakukan 

dengan memperhatikan masukan dari masyarakat. Pembinaan jalan secara umum dan 

penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman dipertegas dalam 
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dengan 

memberi wewenang kepada Menteri untuk menyusun dan menetapkan norma, standar, 

kriteria, pedoman penyelenggaraan jalan. Sedangkan untuk pembinaan jalan tol diatur 

lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 

tentang Jalan tol dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang 

mengatur pedoman dan standar teknis yang merupakan dokumen teknis yang 

menjelaskan syarat-syarat prosedur dan ketentuan teknis tentang pelaksanaan 

penyelenggaraan jalan tol. 

 

10.  Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung  

Undang-undang tentang Bangunan Gedung mengatur fungsi bangunan gedung, 

persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak 

dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap 

penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan 

pembinaan oleh pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. 

Pengaturan bangunan gedung ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung 

yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras 

dengan lingkungannya dan menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi 

keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta untuk kepastian hukum.  

Pengaturan mengenai persyaratan terkait hal-hal tersebut diatas diuraikan 

secara ringkas walaupun sebagian tidak menyebutkan secara jelas mengenai 

ketentuan-ketentuan Norma, Standar, Pedoman dan Manualnya. Ketentuan 

pengaturan bangunan gedung diatur lebih lanjut dengan PP No. 36 Tahun 2005. 

Contoh selanjutnya Bab IV Pasal 7 ayat 3 menyebutkan Persyaratan teknis bangunan 

gedung meliputi persyaratan tata bangunan (persyaratan peruntukan dan 

intensitas bangunan gedung, persyaratan arsitektur bangunan gedung, persyaratan 

pengendalian dampak lingkungan) dan persyaratan keandalan bangunan 

gedung (persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan). Bab V 

Pasal 34 ayat 2 menyebutkan Dalam penyelenggaraan bangunan gedung 

penyelenggara berkewajiban memenuhi persyaratan bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud dalam Bab IV undang-undang ini. Pasal 37 ayat 2 

menyebutkan Bangunan gedung dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi apabila 
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telah memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam bab IV undang-

undang ini. Pasal 41 ayat 1 menyebutkan Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, 

pemilik dan pengguna bangunan gedung mempunyai hak : Mendapatkan keterangan 

tentang ketentuan persyaratan keandalan bangunan gedung. Bab VI Pasal 42 

menyebutkan Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dapat 

memberi masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam 

penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang 

bangunan gedung. Bab VII Pasal 43 menyebutkan Pemerintah menyelenggarakan 

pembinaan bangunan gedung secara nasional untuk meningkatkan pemenuhan 

persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung. Bab VIII Pasal 44 

menyebutkan Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban 

pemenuhan fungsi dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi 

administrative dan/atau sanksi pidana. Dari undang-undang yang terkait dengan 

standardisasi dan 1 (satu) peraturan pemerintah yang dikaji untuk kemudian dipilah 

menjadi dua kelompok undang-undang yang terkait dengan standardisasi yang 

diberlakukan sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan kelompok undang-

undang yang diberlakukan sesudah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 terlihat 

bahwa kelompok undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, 

standardisasi dan penilaian kesesuaian masih dilakukan oleh instansi yang berbeda 

yang ditujukan oleh undang-undang tersebut dan yang paling jelas terlihat dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 dimana kemetrologian hanya dikenal dengan 

metrologi legal sedangkan metrologi teknis belum tercakup. Pada kelompok undang-

undang setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 pengaturan mengenai 

standardisasi masih terpisah-pisah dan juga kewenangannya walaupun sudah mulai 

menyesuaikan dengan ketentuan standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam 

hambatan teknis perdagangan WTO. Meski demikian untuk undang-undang yang 

diberlakukan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000, pengaturan 

standardisasi seragam yaitu Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan 

Standardisasi Nasional. Tumpang tindih (Overlaping) dan perbedaan pengertian dan 

istilah terjadi sebelum diberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 

sementara setelah diberlakuannya Peraturan Pemerintah Nomor 102 istilah telah 
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seragam yaitu Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan dan di pantau oleh Badan 

standardisasi Nasional.Sebagai contoh di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 

Tentang industri disebut dan dikenal dengan Standar Industri Indonesia (SII) 

sekarang setelah dibentuk Badan Standardisasi Nasional maka istilah yang digunakan 

adalah Standar Nasional Indonesia (SNI).  

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tidak cukup untuk 

menjadi ketentuan payung guna memayungi ketentuan yang terkait dengan 

standardisasi. Oleh karena itu dalam rangka menciptakan suatu undang-undang 

payung (umbrella Act) maka sudah saatnya dibentuk Undang-Undang mengenai 

standardisasi dan penilaian kesesuaian yang mengacu pada ketentuan-ketentuan 

standardisasi dan penilaian kesesuaian di tingkat international sesuai dengan 

kesepakatan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) yang di 

dalamnya termasuk ketentuan mengenai hambatan-hambatan teknis dalam 

perdagangan (TBT). Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 

standardisasi dirasakan tidak cukup untuk menjadi Undang-Undang Payung karena 

kedudukannya tidak sederajat dengan 17 Undang-Undang yang berkaitan dengan 

standardisasi. Oleh karena tidak sederajat maka asas hukum Lex Spesialis Derogat 

Lex Generalis (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum) tidak dapat 

diterapkan. Asas hukum ini hanya dapat diterapkan untuk ketentuan peraturan 

perundangan-undangan yang sederajat. 

 

 

B.  MATERI PENGATURAN  

Berikut ini akan disampaikan ketentuan-ketentuan penting sebagai muatan Rancangan 

Peraturan Daerah Ijin Usaha Jasa Konstruksi:  

1. Ketentuan Umum 

Naskah Akademik Rancanagan Perda IUJK, perlu diberikan berbagai definisi, 

diantaranya:  

a) Standar adalah dokumen berisikan ketentuan, pedoman, karakteristik kegiatan 

atau hasilnya yang ditetapkan melalui konsensus oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dan ditetapkan oleh badan yang berwenang, sebagai acuan 
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dalam kegunaan yang bersifat umum dan/atau berulang untuk mencapai tingkat 

keteraturan optimum dalam konteks tertentu.  

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata 

cara dan metode yang disusun berdasarkan consensus semua pihak yang terkait 

dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, 

lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk 

memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.(Peraturan Pemerintah No. 102 

Tahun 2000) Standar adalah dokumen yang berisi spesifikasi teknis atau 

sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus oleh semua pemangku 

kepentingan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan ditetapkan 

oleh lembaga yang berwenang.  

b) Standardisasi adalah proses perumusan, penetapan, penerapan, dan 

pemeliharaan standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan 

semua pihak (Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000)  

c) Produk adalah barang dan/atau jasa.  

d) Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik 

bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat 

dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau 

dimanfaatkan oleh konsumen.  

e) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang 

disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.  

f) Sistem Manajemen adalah suatu pola pengaturan, pengambilan keputusan, 

serta perbaikan berkelanjutan yang berkaitan dengan suatu usaha tertentu, 

ditinjau dari suatu konteks kepentingan tertentu.  

g) Kompetensi adalah kualifikasi tentang keahlian dan penguasaan semua aspek 

yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu tugas tertentu.  

h) Penilaian Kesesuaian adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menilai 

kesesuaian suatu produk, proses, sistem manajemen, dan/atau kompetensi 

personel terhadap SNI.  

i) Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga 

akreditasi nasional yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi atau 
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laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian 

kesesuaian.  

j) Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan 

dengan pemberian jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses, sistem 

manajemen, dan/atau kompetensi personel telah memenuhi Standar Nasional 

Indonesia tertentu atau persyaratan lain yang dibakukan.  

k) Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh 

lembaga/institusi/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa 

barang atau jasa, proses, sistem manajemen dan/atau kompetensi personel 

telah memenuhi SNI dan/atau persyaratan lain yang dibakukan;  

l) Tanda Kesesuaian adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang atau 

kemasan atau label yang menyatakan telah memenuhi SNI dan/atau 

persyaratan lain yang dibakukan.  

m) Kalibrasi adalah rangkaian kegiatan untuk untuk menetapkan hubungan antara 

hasil pengukuran dengan standar yang ditetapkan dalam sistem internasional 

satuan.  

n) Rancangan Standar Nasional Indonesia disingkat RSNI, adalah rancangan 

standar yang dirumuskan oleh panitia teknis setelah tercapai konsensus dari 

semua pihak yang berkepentingan.  

o) Standar Nasional Indonesia selanjutnya disebut SNI adalah standar yang 

ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang di bidang standardisasi dan berlaku di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

p) Regulasi Teknis adalah ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berisi 

persyaratan teknis dan bersifat mengikat atau wajib yang secara langsung 

ataupun tidak langsung mengacu pada standar atau spesifikasi teknis.  

q) Lembaga adalah institusi yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi atau di bidang akreditasi 

lembaga penilaian kesesuaian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

r) Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Kesatuan 
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Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.  

s) Instansi teknis adalah kementerian atau lembaga pemerintah non 

kementerian yang dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangannya 

terkait dengan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian.  

t) Regulator adalah instansi teknis yang mempunyai kewenangan untuk 

menyiapkan dan menetapkan regulasi.  

u) Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.  

v) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom 

yang lain sebagai badan eksekutif daerah.  

w) Pemangku kepentingan adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap 

kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian dari unsur konsumen, 

produsen/pelaku usaha/asosiasi, pakar/cendekiawan dan pemerintah/regulator  

 

2. Ketentuan Asas dan Tujuan  

Rancangan Perda Ijin Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan pada asas:  

a. Asas Manfaat Manfaatnya dari Perda Ijin Usaha Jasa Konstruksi adalah :  

1) Memberikan landasan hukum dan sekaligus pedoman bagi semua pihak dalam 

melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi;  

2) Dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat Indonesia;  

3) Mendorong agar kegiatan usaha jasa konstruksi dapat berlangsung secara 

tertib, bermanfaat, dan berkeadilan;  

4) Mendorong tumbuh dan berkembangnya para pengguna standar nasional;  

5) Lebih menjamin tercapainya kepastian hukum;  

6) Memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak, baik pemerintah maupun 

pengusaha;  

7) memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk 

melaksanakan tindakan penegakan hukum.  
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b. Asas Konsensus dan Tidak Memihak  

Memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda 

untuk mengutarakan pandangannya serta mengakomodasikan pencapaian 

kesepakatan oleh pihak-pihak tersebut secara konsensus (mufakat atau suara 

mayoritas) dan tidak memihak kepada pihak tertentu.  

 

c. Asas Transparansi dan Keterbukaan  

 Transparan adalah untuk memastikan agar pihak-pihak yang berkepentingan 

dapat mengetahui tata cara pengembangan standar serta dapat mengikuti 

pengembangan suatu standar, mulai dari tahap pemrograman, penyusunan 

rancangan, pelaksanaan konsensus sampai standar itu ditetapkan.  

 Terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui 

pengembangan standar mulai dari tahap pemrograman, penyusunan 

rancangan, pelaksanaan konsensus, sampai standar itu ditetapkan 

(transparansi) dan memberikan kesempatan yang sama bagi yang berminat 

untuk berpartisipasi melalui kelembagaan yang berkaitan dengan 

pengembangan standar (keterbukaan).  

 

d. Asas Efektif dan Relevan 

Efektif adalah standar harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan 

dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan kebutuhan 

pasar. Asas ini mengupayakan agar hasilnya dapat diterapkan secara efektif sesuai 

dengan konteks keperluannya. 

 

e. Asas Koheren 

 Sejauh mungkin mengacu kepada standar yang berlaku secara nasional dan 

menghindarkan duplikasi dengan kegiatan perumusan standar nasional agar 

hasilnya harmonis dengan perkembangan nasional.  

 

f. Asas Dimensi Pengembangan (development dimension)  

Mempertimbangkan kepentingan usaha kecil/menengah dan daerah serta 

memberikan peluang agar kepentingan tersebut dapat diakomodasika. 
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g. Asas Kompeten dan Tertelusur Memperhatikan kompetensi sumber daya yang 

dimiliki dari para pemangku kepentingan dan menjamin ketertelusuran satuan 

ukuran dalam standar serta pengukuran dalam penilaian kesesuaian ke Sistem 

Nasional bertujuan untuk:  

1) Mendorong peningkatan efisiensi produksi, pembentukan persaingan usaha 

yang sehat dan transparan, memacu kemampuan inovasi, serta 

meningkatkan kepastian usaha dan kemampuan pelaku usaha  

2) Meningkatkan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, 

masyarakat luas, fungsi lingkungan hidup, dan negara;  

3) Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi usaha  

 

 

C.  SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN OLEH RAPERDA IJIN USAHA JASA 

KONSTRUKSI 

  

Sasaran  yang  hendak  diwujudkan  dengan  diundangkannya  Perda  tentang Ijin 

Usaha Jasa Konstruksi adalah untuk:   

1. mewuiudkan  usaha jasa konstruksi  yang  fungsional dan berkualitas  

2. mewujudkan tertib penyelenggaraan usaha jasa konstruksi yang menjamin 

keandalan dunia usaha khususnya bidang konstruksi;  

3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha jasa konstruksi.  

  

 

D.  ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN   

Perda  tentang  ijin usaha jasa konstruksi  diarahkan  untuk  mengatur  

keseluruhan aktivitas  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  usaha jasa konstruksi.  

Sejalan  dengan  UU Jasa Konstruksi,  maka  keseluruhan  aktivitas  yang  berkaitan  

dengan  penyelenggaraan jasa konstruksi  meliputi  proses  pendaftaraan usaha,  serta 

kegiatan  pemanfaatan,  pelestarian,  dan  operasional usaha.  Dengan demikian, maka 

Perda tentang ijin usaha jasa konstruksi Kabupaten Lombok Barat akan diarahkan untuk  

mengatur  aktivitas  proses  usaha jasa konstruksi  konstruksi. Arah pengaturan Perda 

tentang ijin usaha jasa konstruksi di atas, dalam konteks grade usaha jasa konstruksi,    
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akan  menjangkau  keseluruhan  usaha jasa konstruksi  yang  ada  di Kabupaten 

Lombok Barat.  Di  samping  itu,  dalam  konteks  waktu, Perda tentang ijin usaha jasa 

konstruksi terutama akan menjangkau aktivitas yang akan dilakukan di masa yang akan 

datang, dan juga aktivitas penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di masa yang lampau 

dengan beberapa pengecualian.    

   

 

E.  RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RAPERDA TENTANG IJIN USAHA JASA 

KONSTRUKSI  

Pokok-pokok  materi  muatan  yang  diatur  dalam  Perda  tentang  Ijin Usaha Jasa 

Konstruksi Kabupaten Lombok Barat meliputi beberapa hal, yaitu:  

1. ketentuan umum;  

2. materi yang akan diatur;   

3. ketentuan sanksi; dan  

4. ketentuan peralihan.  

  

Ad. 1.  Ketentuan Umum  

Bagian ini  memuat rumusan akademik mengenai berbagai pengertian istilah, 

atau frasa yang digunakan dalam pengaturan Perda, yaitu sebagai berikut:  

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.  

2. Pemerintah Daerah  adalah Bupati   dan Perangkat Daerah  sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 

Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan. 

6. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan, layanan jasa 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan 

pekerjaan konstruksi. 
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7. Pekerjaan konstruksi  adalah  keseluruhan atau  sebagian rangkaian  

kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan 

untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. 

8. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang selanjutnya disebut 

Lembaga adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan kegiatan jasa 

konstruksi, yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam 

memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi 

Tenaga Kerja, memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian ketenaga 

kerja dan registrasi badan usaha, menyusun dan merumuskan ketentuan 

mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip keahlian sesuai 

dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam 

menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum, 

memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, dan 

institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari Lembaga 

atas pelanggaran yang dilakukan, dan memberikan sanksi kepada penyedia 

jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan Lembaga. 

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social 

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.  

10. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan 

usaha yang berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di 

bidang jasa konstruksi. 

11. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk 

melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Lombok Barat.  
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12. Perizinan adalah pemberian suatu persetujuan dari pemerintah daerah 

berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan 

daerah. 

13. Kartu Tanda Daftar adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang 

perseorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 

14. Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBU) adalah tanda bukti pengakuan 

dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan 

usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan 

atau badan usaha; atau 

15. Sertifikat Keahlian (SKA) adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan 

kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang 

perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan 

16. Sertifikat Keterampilan (SKT) adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi 

dan kemampuan profesi ketrampilan kerja kerja orang perseorangan di 

bidang jasa konstruksi menurut keterampilan tertentu dan/atau kefungsian 

dan/atau keahlian tertentu.  

17. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi 

tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa 

konstruksi. 

18. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan 

usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. 

19. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, 

dan masyarakat. 

20. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau lembaga kemasyarakatan 

baik yang terkena dampak dan/atau yang mendapatkan manfaat maupun 

yang tidak terkena dampak dan/atau mendapatkan manfaat atas 

penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Lombok Barat. 

21. Pejabat yang ditunjuk adalah kepala instansi/lembaga yang membidangi 

pemberian lzin Usaha Jasa Konstruksi. 
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Ad. 2. Materi yang akan Diatur dalam Raperda tentang Ijin Usaha Jasa 

Konstruksi 

(1) Usaha jasa konstruksi meliputi jenis usaha, bentuk usaha, klasifikasi usaha, 

dan kualifikasi badan usaha. 

(2) Jenis usaha jasa konstruksi yang  meliputi : 

a. jasa perencanaan konstruksi 

b. jasa pelaksanaan konstruksi 

c. jasa pelaksanaan pengawasan pelaksanaan konstruksi. 

(3) Bentuk usaha jasa konstruksi meliputi orang perseorangan dan BUJK. 

(4) Klasifikasi usaha jasa konstruksi dibedakan menjadi sebagai berikut : 

a. usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan 

konstruksi. Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha 

perencanan dan pengawasan yang meliputi bidang usaha arsitektur, 

rekayasa (engineering), penataan ruang dan jasa konsultasi lainnya 

b.  usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi. 

 Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan 

konstruksi dibedakan sebagai berikut : 

 bangunan gedung; 

 bangunan sipil; 

 instalasi mekanikal dan elektrikal; dan 

  jasa pelaksanaan lainnya. 

(5) Bentuk usaha yang dilakukan orang perseorangan selaku pelaksana 

konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, 

berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil. 

(6) Bentuk usaha yang dilakukan orang perseorangan selaku perencana 

konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan 

konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

(7) Kualifikasi usaha jasa konstruksi  meliputi  

a. kualifikasi usaha besar, 

b. kualifikasi usaha menengah, dan 

c. kualifikasi usaha kecil 
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 Ijin Usaha Jasa Konstruksi 

a. Badan Usaha Jasa Konstruksi  yang berdomisili di wilayah Kabupaten 

Lombok Barat yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib 

memiliki IUJK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. 

b. IUJK berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di 

seluruh wilayah Republik Indonesia. 

c. IUJK yang diberikan pada BUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun  dan 

setiap tahun harus diregistrasi dan dapat diperpanjang untuk setiap kali 

habis masa berlakunya  

 

  Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi 

a. BUJK yang akan memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan 

kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk yang meliputi : permohonan 

izin baru,  perpanjangan izin,  perubahan data,  penutupan izin,  dan  

penggantian izin. 

1) Persyaratan permohonan izin baru yang harus dilakukan bagi 

pemohon meliputi : 

 mengisi formulir permohonan; 

 menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

Penanggung Jawab BUJK; 

 menyerahkan foto copy Akta Pendirian BUJK; 

 menyerahkan foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah 

diregistrasi oleh lembaga; 

 menyerahkan foto copy   Sertifikat    Keahlian (SKA) dan/atau   

Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik 

Badan Usaha (PJTBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga; 

 menyerahkan foto copy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan 

Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri 

Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan 

Usaha (PJU-BU); 

 menyerahkan foto copy Izin Gangguan; dan 

 menyerahkan surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan 
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2) Persyaratan perpanjangan izin IUJK  meliputi : 

 mengisi formulir permohonan; 

 menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

penanggung jawab BUJK; 

 menyerahkan foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah 

diregistrasi oleh lembaga; 

 d.menyerahkan foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau 

Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik 

Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi   

 menyerahkan foto copy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan 

Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri 

Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan 

Usaha (PJU-BU); dan 

 menyerahkan foto copy bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPh 

atas kontrak) satu tahun terakhir; 

 menyerahkan surat asli IUJK lama; dan 

 menyerahkan Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan 

 

3) Persyaratan perubahan data ijin usaha jasa meliputi : 

  mengisi formulir permohonan; 

  menyerahkan foto copy dilampiri dengan : 

  Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab BUJK; 

  akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data 

nama   dan direksi/pengurus; 

 surat keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK; 

 akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; 

 Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi 

usaha; 

 foto copy Izin Gangguan; 

 surat asli IUJK lama; dan 

 surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan. 
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4) Persyaratan penutupan ijin usaha jasa konstruksi meliputi : 

 mengisi formulir permohonan; 

 menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

penanggung  jawab BUJK; 

 menyerahkan IUJK yang asli; 

 menyerahkan surat pajak nihil; dan 

 menyerahkan surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan. 

 

5) Persyaratan penggantian ijin usaha jasa konstruksi  meliputi : 

a.  penggantian karena hilang : 

 mengisi formulir permohonan; 

 menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

penanggungjawab BUJK; 

 menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian; 

  menyerahkan foto copy IUJK bila ada; dan 

  menyerahkan surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan. 

b. penggantian karena rusak; 

 mengisi formulir permohonan; 

 menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

penanggungjawab BUJK; 

 surat asli IUJK yang rusak; dan 

 menyerahkan surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan 

 

 Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan 

1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha dan 

mendaftarkan kepada instansi yang membidangi pemberian izin usaha 

jasa konstruksi dan diberikan kartu tanda anggota. Pendaftaran Kartu 

Tanda Daftar dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut : 

a. mengisi formulir permohonan; 

b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

c. menyerahkan foto copy SKA/SKT yang telah diregistrasi oleh 

lembaga; dan 



  
 

Penyusunan Naskah Akademik Raperda IUJK 
 

 

 V-38 

d. menyerahkan foto copy Izin Gangguan. 

2)  Kartu Tanda Daftar dapat diberikan oleh pejabat yang ditunjuk paling 

lama 6 (enam) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan 

lengkap dan benar. Masa berlaku Kartu Tanda Daftar 3 (tiga) tahun dan 

dapat diperpanjang setiap habis masa berlakunya dengan melengkapi: 

a. mengisi formulir permohonan; 

b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

c. menyerahkan foto copy SKA/SKT yang telah diregistrasi oleh 

lembaga/asosiasi; dan 

d. menyerahkan Kartu Tanda Daftar lama. 

3) Apabila Kartu Tanda Daftar rusak atau hilang, wajib mengajukan 

penggantian. Pergantian kartu tanda daftar bisa disebabkan karena: 

a. Penggantian karena hilang : 

 mengisi formulir permohonan; 

 menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

 menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian; 

 menyerahkan foto copy Kartu Tanda Daftar apabila ada; dan 

 menyerahkan surat kuasa bagi yang permohonannya 

diwakilkan. 

b. Penggantian karena rusak : 

 mengisi formulir permohonan; 

 menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

 menyerahkan surat asli Kartu Tanda Daftar yang rusak; dan 

 menyerahkan surat kuasa bagi yang permohonannya 

diwakilkan. 

 Hak dan Kewajiban BUJK/orang perseorangan yang memilik Ijin 

Usaha Jasa Konstruksi 

1) Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/Kartu Tanda 

Daftar berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi dan 

wajib : 

 menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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 melaporkan perubahan data BUJK/orang perseorangan dalam 

waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi 

perubahan data; 

 menyampaikan dokumen yang benar dalam proses permohonan 

pemberian IUJK/Kartu Tanda Daftar; 

 menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada 

pejabat yang ditunjuk, meliputi:  

a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh; 

b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan 

c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan. 

 memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan 

dengan ukuran sekurang-kurangnya 40 cm x 80 cm dengan 

mencantumkan nomor IUJK/Kartu Tanda Daftar. 

 

 Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi 

IUJK dan Kartu Tanda Daftar diterbitkan oleh Kepala SKPD yang menangani 

pelayanan perijinan atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari 

instansi yang membidangi jasa konstruksi. Pejabat yang ditunjuk Menerbitkan 

IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 

3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati yang meliputi: 

a. Daftar pemberian IUJK baru; 

b. Daftar perpanjangan IUJK; 

c. Daftar perubahan data IUJK; 

d. Daftar penutupan IUJK; 

e. Daftar usaha orang perseorangan; 

f. Data BUJK/orang perseorangan yang terkena sanksi administratif; dan 

g. Kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK dan Kartu 

Tanda Daftar. 
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 Pembinaan, Pengawasan dan Pengedalian BUJK/orang 

perseorangan yang memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi 

 Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian peraturan 

daerah ini ditugaskan kepada instansi berwenang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh 

Bupati. Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 

peraturan daerah ini dapat bekerja sama dengan instansi terkait. 

Pembinaan   terhadap   penyedia jasa  dilakukan untuk meningkatkan 

pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya. Pemerintah 

Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia 

jasa dengan cara : 

a. mengembangkan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi; 

b. meningkatkan kemampuan teknologi jasa konstruksi; 

c. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi; 

d. melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi; 

e. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi; 

f. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi; 

b. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan; dan 

c. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi. 

 

 Pembinaan terhadap pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan 

pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa 

dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Pemerintah Daerah 

menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa 

dengan cara : 

a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan 

jasa konstruksi; 

b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, 

keselamatan, dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat; 

dan 

c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan. 
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 Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan 

pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan 

daerah, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib 

usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan. Pemerintah 

Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap 

masyarakat dengan cara : 

a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan 

jasa konstruksi; 

b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, 

keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta 

tata lingkungan setempat; 

c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban 

pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib 

pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan 

d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat untuk turut serta 

mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan 

kepentingan dan keselamatan umum. 

 

 Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian dengan 

memantau usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh setiap orang 

perseorangan/BUJK yang telah memiliki IUJK. 

 Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan 

pengendalian melalui tatacara pengaduan 

 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa konstruksi 

terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat dapat dilakukan 

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan LPJK Daerah. 
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Ad. 3. Ketentuan Sanksi  

 Bupati dapat mengenakan sanksi administratif berupa: 

a. Peringatan tertulis; 

 Sanksi administratif berupa peringatan tertulis  melakukan pekerjaan 

jasa konstruksi yang tidak sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang 

ditetapkan oleh Lembaga dan  melanggar kriteria resiko, teknologi, dan 

biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi yang ditetapkan oleh 

Lembaga 

 Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 

(tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) 

hari kerja. 

b. Pembekuan IUJK  

 Sanksi administratif berupa pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud 

adalah menghentikan sementara hak berusaha orang perseorangan 

atau BUJK yang telah mendapat peringatan tertulis, tetapi tetap tidak 

memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 

kerja. 

c. Pencabutan IUJK 

 Sanksi administratif berupa pencabutan IUJK adalah menghentikan hak 

berusaha badan usaha/orang perseorangan yang telah mendapatkan 

sanksi pembekuan. IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan 

kembali apabila BUJK /orang perseorangan telah memenuhi 

kewajibannya.  

. 

Ad. 4. Ketentuan Peralihan  

Dengan mulai berlakunya peraturan daerah ini, maka IUJK yang telah diterbitkan 

tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan apabila perpanjangan 

maka harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 
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BAB IV 

P E N U T U P 

  

A.  SIMPULAN  

Berdasarkan  apa  yang  telah  diuraikan  dalam  Bab  I  sampai  dengan  bab  1V  

dapat  diambil simpulan sebagai berikut:  

1. Dalam  kerangka  perancangan  Peraturan  Daerah  tentang  Ijin Usaha Jasa 

Konstruksi, penyusunan  Naskah  Akademik  merupakan  sebuah  keniscayaan  

mengingat  melalui penyusunan  Naskah  Akademik      yang  mendahului  langkah  

pembuatan  Perda, pengakajian  yang  komprehensif  tentang  permasalahan  dan  

kebutuhan  Perda  dengan mendasarkan pada teori dan metodologi dilakukan, yang 

dapat memberikan sumbangan berarti pada terbentuknya Perda yang baik dan 

dapat diterapkan secara efektif.  

2. Keberadaan Perda yang mengatur tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten 

Lombok Barat ditujukan  penyelenggaraan  Usaha Jasa Konstruksi  di  Kabupaten 

Lombok Barat  mempunyai dasar  hukum  yang  tidak  saja  sejalan  dengan  

peraturan  perundang-undangan  pusat, tetapi juga sejalan dengan   situasi, 

kondisi, dan aspirasi masyarakat daerah Kabupaten Lombok Barat.  

3. Perda tentang Usaha Jasa Konstruksi diarahkan untuk mengatur keseluruhan 

aktivitas yang terkait  dengan  penyelenggaraan  Usaha Jasa Konstruksi   yang  

meliputi  proses  perencanaan teknis  dan  pelaksanaan  konstruksi,  serta  

pengawasan  yang  ada  di  Kabupaten Lombok Barat.  Pokok-pokok  materi  

muatan  yang  diatur  dalam  Perda  tentang  Bangunan  Gedung Kabupaten 

Lombok Barat meliputi beberapa hal, yaitu:  

a. ketentuan umum;  

b. materi yang akan diatur;   

c. ketentuan sanksi; dan  

d. ketentuan peralihan.  
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B.  SARAN  

1. Berlakunya  Perda  tentang  Ijin Usaha Jasa Konstruksi  akan  berimplikasi  pada  

perlu  dibuatnya Peraturan  Bupati  untuk  melaksanakan  Perda  ini,. karena  itu,  

pembentukan  peraturan Bupati  harus  dilakukan  dalam  rentang  waktu  yang  

tidak  terlalu  lama,  agar  perda  ini dapat berlaku secara efektif.  

2. Perda tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi di dalamnya mengatur banyak hal yang 

memerlukan perubahan perilaku masyarakat dalam penyelenggaraan usaha jasa 

konstruksi dan perilaku Aparat  Pemerintah  daerah  dalam  pengendalian  dan  

pelayanan  public  terkait  dengan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi. Karena 

itu, sosialisasi perda ini menjadi kebutuhan yang  tidak  dapat  ditunda  agar  

masyarakat  dan  aparat  Pemda  dapat  memahaminya dengan baik, dan 

melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.  
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