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Penyusunan regulasi perlu didasarkan atas empat unsur
penting yaitu unsur-unsur yuridis, sosiologis, filosofis dan
teknik perancangan.

Penyusunan peraturan perundang-undangan dapat 

diklasifikasikan atas 2 (dua) kelompok utama yaitu :

1. Tahap Penyusunan Naskah Akademik

2. Tahap perencanaan yang meliputi aspek prosedural 
dan aspek penulisan rancangan



1. Perlunya sebuah peraturan harus dibuat

2. Tujuan dan kegunaan dari peraturan yang akan dibuat

3. Materi-materi yang harus diatur peraturan tersebut

4. Aspek-aspek teknis penyusunan

Naskah Akademik diartikan sebagai konsepsi

pengaturan suatu masalah (objek perundang-undangan)

secara teoritis dan sosiologis. Naskah akademik secara

teoritik mengkaji dasar filosofis, dasar yuridis dan dasar

politis suatu masalah yang akan diatur.

Naskah Akademik ialah naskah/ uraian yang berisi

penjelasan tentang :



Naskah akademik berisikan pertanggungjawaban
secara akademik mengenai perancangan suatu peraturan

perundang-undangan.
Sebelum penyusunan Naskah Akademik, lazimnya

didahului dengan dilakukannya penelitian-penelitian dan
pengkajian-pengkajian secara ilmiah menyangkut hal yang
akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.



Hal-hal yang perlu dicermati dalam penyusunan
Naskah Akademik meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Masalah Substansi Hukum

2. Masalah Struktur Hukum

3. Masalah Kuktur Hukum



Ruang Lingkup Materi Raperda 

Perpustakaan

1. Asas Pembentukan Perundang-Undangan

a) Asas kejelasan

b) Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang 

tepat

c) Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan

d) Asas dapat dilaksanakan

e) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

f) Asas kejelasan rumusan

g) Asas keterbukaan



2. Pengaturan Perpustakaan

a) Kelembagaan

Jenis perpustakaan sebagai berikut : (1)
Perpustakaan Nasional; (2) Perpustakaan Umum,
(3) Perpustakaan Khusus, (4) Perpustakaan
Sekolah, dan (5) Perpustakaan Perguruan Tinggi

Tujuan diselenggarakannya perpustakaan
ini adalah untuk menunjang terlaksananya
program pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat, melalui pelayanan informasi.



b) Sumber Daya Perpustakaan

1) Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan

Sumberdaya manusia di perpustakaan:
Pustakawan, tenaga administrasi dan tenaga
kejuruan

2) Sumber Daya Informasi

Setiap perpustakaan wajib mengembangkan
sumberdaya informasiny (bahan perpustakaan
yang menjadi koleksinya) disesuaikan dengan
jenis perpustakaannya.

3) Pendanaan

Pendanaan perpustakaan harus disusun
dengan memperhatikan keseimbangan antara
kegiatan kerja dan komponen penunjangnya.



c) Penyelenggaraan

1) Pengelolaan Perpustakaan

Perpustakaan diselenggarakan dengan
memberdayakan semua komponen masyarakat
melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan
pendagayagunaan, serta dikembangkan dengan
memperhatikan keberadaan dan perkembangan
budaya lokal, daerah dan nasional. Hal ini
dimaksudkan agar perpustakaanm menjadi
bagian hidup masyarakat.



2) Kewilayahan Perpustakaan
Pusat, provinsi, kabupaten/ kota, distrik/

kecamatan, desa/ kelurahan.
Implikasi dari pembagian kewilayahan

perpustakaan adalah, bahwa setiap
perpustakaan (umum) di wilayah tertentu
berkewajiban mengembangkan koleksi bahan
perpustakaan serta layanan pendayagunaan atau
jasa perpustakaan sesuai dengan ciri-ciri
wilayahnya masing-masing.

3) Jasa Perpustakaan dan Informasi
Untuk dapat memberikan layanan informasi

kepada masyarakat, selain juga untuk dapat
melakukan upaya pelestarian hasil budaya. Agar
dapat memberikan layanan utama ini,
perpustakaan harus senantiasa mengembangkan
koleksinya, menyediakan koleksi itu untuk
dimanfaatkan oleh penggunanya.


