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Peraturan Perundang- undangan  

ISTILAH: Apakah yang dimaksud dengan Perpres?  

Mengapa istilah Perpres yang dipilih? Bagaimana perbandingan istilah tersebut dengan 
Keppres, Inpres, dan Penpres? Apakah yang membedakan dengan Peraturan Pemerintah? 
Apa beda Keppres, Perpres, Penpres dan Inpres?  

Bagi sekelompok ahli, penyebutan peraturan presiden (perpres), pengganti keputusan 
presiden yang bersifat peraturan (regeling), adalah lebih tepat. Alasannya karena istilah 
keputusan merupakan penetapan (beschikking), bersifat individual, nyata, dan sekali-
selesai (final, einmahlig).  

Istilah keputusan, menurut Kamus Hukum Belanda-Indonesia (Fockema Andreae), berasal 
dari besluit, istilah umum untuk pernyataan kehendak instansi pemerintah dan pembuat 
perundang-undangan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), kata memutuskan di 



bidang pemerintahan berarti menentukan, menetapkan, menjatuhkan hukum atau 
mengambil keputusan. Kata keputusan berarti sesuatu yang telah ditetapkan.  
Berbeda dengan Farida (2007: 101), menurutnya istilah Keppres lebih tepat dibandingkan 
Perpres. Menurutnya, istilah keputusan dalam arti luas dibagi dua jenis: keputusan yang 
bersifat mengatur (regeling) dan keputusan yang bersifat menetapkan (beschikking).  

Keputusan merupakan pernyataan kehendak, yang dibedakan: (1) sebagai keputusan 
yang merupakan peraturan perundang-undangan (wetgeving), (2) keputusan yang 
merupakan peraturan perundang-undangan semu (beleidsregel, pseudo- wetgeving), (3) 
keputusan yang berentang umum lainnya (besluiten van algemene strekking).  

Keputusan Presiden 
(Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966)  

Ditentukan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) yang termasuk dalam Peraturan 
Perundang-Undangan adalah yang bersifat sekali selesai (einmahlig) (TAP MPRS XX)  
Ini kurang tepat, karena Keppres bisa berlaku terus menerus tak dibatasi oleh waktu 
(dauerhaftig). Norma perundang-undangan selalu bersifat umum, abstrak, dan berlaku 
terus menerus.  
Keppres yang einmahlig bersifat penetapan (beschikking), dimana sifat normanya 
individual, kongkret, dan sekali selesai.  
Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, mengatur kembali Keppres.  

Instruksi Presiden   

Instruksi Presiden bukan merupakan keputusan yang mengikat umum (semua orang, tiap 
orang). Instruksi Presiden merupakan perintah atasan kepada bawahan yang bersifat 
individual, konkret, dan sekali-selesai (final, einmahlig) sehingga tidak dapat digolongkan 
dalam wetgeving atau beleidsregel.  

Instruksi Presiden hanya dapat mengikat menteri, kepala lembaga pemerintah non-
departemen, atau pejabat-pejabat pemerintah yang berkedudukan di bawah presiden 
dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.  

Instruksi presiden tidak dapat 
mengikat umum (semua orang, 
setiap orang) seperti yang berlaku 
bagi keputusan presiden 
(peraturan presiden).  

Matriks Perbandingan 
(Wiratraman 2008)  



Wewenang Pembentukan Peraturan Presiden  

Berdasar Pasal 1 angka 6 UU No. 12 Tahun 2011 didefinisikan Peraturan Presiden adalah 
Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan 
perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan 
kekuasaan pemerintahan. 

Undang-undang tersebut telah mendefinisikan secara lebih baik dibandingkan dengan 
Pasal 1 angka 6 UU No. 10 Tahun 2004, yang disebutkan “Peraturan Presiden adalah 
Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden”. Definisi itu dapat 
membingungkan karena presiden juga mempunyai kewenangan membentuk peraturan 
pemerintah pengganti undang-undang (perpu) sebagai peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan dalam hal kegentingan memaksa, dan peraturan pemerintah (PP) sebagai 
peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk melaksanakan suatu undang-
undang. Presiden juga dapat menetapkan keputusan presiden (kini disebut peraturan 
presiden) yang tidak merupakan delegasi dari UU dan peraturan pemerintah. Keputusan 
presiden (peraturan presiden) ini biasa disebut keputusan presiden mandiri, termasuk 
dalam peraturan kebijakan (beleidsregel, pseudo-wetgeving), bersumber dari 
kewenangan diskresi (freies emerssen). 

Definisi Pasal 1 angka 6 UU No. 12 Tahun 2011 mencakup dua hal yang penting:  
(1) untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, atau  
(2) dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 

Elemen (1) jelas mengacu pada ketentuan norma yang lebih tinggi, yang biasanya 
disebutkan secara eksplisit (ius scriptum). Namun, berbeda dengan elemen (2) yang 
memberikan keleluasaan bagi seorang Presiden untuk memastikan bahwa Perpres 
diperlukan atau dikeluarkan dalam rangka menjamin penyelenggaraan kekuasaan 
pemerintahan berjalan lebih baik. Dari ruang lingkupnya, membuka peluang tafsir luas 
bagi Presiden untuk menerjemahkan ‘penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan’.    
  
Materi dan Fungsi Peraturan Presiden  

Menurut Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa Materi muatan Peraturan 
Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk 
melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan 
kekuasaan pemerintahan. Dalam Penjelasan Pasal 13, Peraturan Presiden dibentuk untuk 
menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan 
Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. 

Materi yang dimaksudkan dalam pasal tersebut, termasuk berbasis penjelasannya, 
“mengunci” dalam tiga kategori, yakni:  



(1) materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang,  
(2) materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau  
(3) materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. 

Hal ini pula diatur dalam Perpres No. 87 Tahun 2014, Pasal 64 yang menyebutkan bahwa  
Pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Presiden yang berisi materi:  
 a. yang diperintahkan oleh Undang-Undang;         
 b. untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah; atau         
 c. untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan.         

Ini berarti, tidak diperkenankan Perpres mengatur norma yang merupakan implementasi 
dari pasal-pasal UUD 1945, karena hal tersebut menjadi porsi materi UU maupun PP.  
Menariknya, hal ini harus diperhatian dengan konteks berlakunya materi jenis ke-(3), yang 
menyebutkan berbasis ‘penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan’. Bila kita rujuk pada 
pasal 4 ayat (1) UUD 1945: “Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut 
Undang-Undang Dasar.” 

Kualifikasi materi ke-(3) jelaslah, bahwa sekalipun ada kewenangan Presiden membentuk 
Perpres diluar perintah UU dan PP, namun dalam rangka ‘penyelenggaraan kekuasaan 
pemerintahan’ yang dasarnya: ‘…. menurut Undang-Undang Dasar’.  

Fungsi Peraturan Presiden  

Fungsi Perpres, menurut pandangan ahli disebutkan, 
1. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan 

kekuasaan pemerintahan (atribusi)  
2. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 

yang tegas-tegas menyebutnya (delegasi)  
3. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam Peraturan 

Pemerintah, meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya (Farida 2007: 223-225).   

Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Presiden 

Dalam Bagian Ketiga Perencanaan Peraturan Presiden, disebutkan dalam Pasal 30 bahwa,   
Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan 
Peraturan Presiden. Perencanaan itu, menurut Pasal 31 UU No. 12 Tahun 2011  
Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis 
terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Presiden.  

Bagian Keempat terkait Penyusunan Peraturan Presiden. Pasal 55, disebutkan   
1. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, pemrakarsa membentuk panitia 

antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.  



2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan 
Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang hukum.  

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antarkementerian 
dan/atau antarnonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian 
Rancangan Peraturan Presiden diatur dalam Peraturan Presiden.  

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 (tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan), khususnya dalam Bagian Keempat (Tata Cara Perencanaan Program 
Penyusunan Peraturan Presiden), Pasal 31 menyebutkan tata cara perencanaan program 
penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan 
Pasal 30 (Perpres No. 87 Tahun 2014) berlaku secara mutatis mutandis terhadap 
perencanaan program penyusunan Peraturan Presiden.  

Terkait izin prakarsa, dalam ketentuannya dibedakan sebagaimana disebutkan dalam 
Pasal 32 Perpres No. 87 Tahun 2014 
(1) Dalam hal perencanaan program penyusunan Peraturan Presiden dalam rangka 

melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan, Pemrakarsa terlebih 
dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden.  

(2) Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan Peraturan Presiden untuk 
melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan, Pemrakarsa melaporkan 
usul penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tersebut kepada Menteri.  

Pasal 65 Perpres No. 87 Tahun 2014 disebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara 
mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
sampai dengan Pasal 54 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan 
Rancangan Peraturan Presiden, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 
ayat (2) huruf a.  

Sifat Mendesak 

Bersifat mendesak, sebagaimana dalam hirarki perundang-undangan memungkinkan 
dibentuk hukum baru dalam bentuk tidak hanya Peraturan Pengganti Undang-Undang 
(Perpu), namun pula dimungkinkan dalam bentuk Perpres. Hal ini dapat dirujuk dari Pasal 
66 Perpres No. 87 Tahun 2014 yang menyatakan,   
1. Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Presiden bersifat mendesak yang 

ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, 
Pemrakarsa secara serta merta dapat langsung melakukan pembahasan Rancangan 
Peraturan Presiden dengan melibatkan Menteri, menteri/pimpinan lembaga 
pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait.  

2. Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Presiden untuk ditetapkan.  



‘Perpres Mandiri’ 

Istilah ‘Perpres Mandiri’ diberi tanda petik semata karena istilahnya tidak secara eksplisit 
atau formal dituliskan dengan kata ‘Mandiri’, baik tak dikenal dalam UU No. 12 Tahun 
2011 maupun istilah yang kerap digunakan dalam ilmu hukum ketatanegaraan. Sekalipun 
demikian, istilah Perpres demikian terkait kedudukan dan materinya yang sesungguhnya 
tidak terikat dengan peraturan perundang-undangan di atasnya (UU maupun PP). Karena 
demikian, maka yang dimaksud Perpres Mandiri berkaitan dengan elemen materi yang 
ke-(3), yakni materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.  

‘Perpres Mandiri’ hakikatnya diperbolehkan sejauh memenuhi syarat sebagaimana 
‘menurut UUD’ (constitutionally accepted). Prosesnya dilakukan dengan 
mempertimbangkan dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan Peraturan 
Presiden untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan, Pemrakarsa 
melaporkan usul penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tersebut kepada Menteri.  

Secara falsafah, baik dalam tinjauan kerangka normatif dibenarkan dibentuknya ‘Perpres 
Mandiri’ (materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan), 
maupun secara realis memperlihatkan bahwa kekuasaan eksekutif yang memang harus 
ditopang dengan kemudahan untuk menjalankan kekuasaannya. Tanpa kemudahan itu, 
terutama untuk merespon segala kemungkinan, kendala atau hambatan, dan tantangan 
yang dihadapi pemerintah, akan mungkin dianggap lamban dan tidak serius. Di sisi lain, 
pemerintah dalam menjalankan kekuasaan eksekutif didorong untuk lebih peka, antisipatif 
dan responsif.  

Sebelum terbentuknya UU No. 12 Tahun 2011, ‘Perpres Mandiri’ pernah dibentuk karena 
materinya berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, 
khususnya bagi KPPU sebagai lembaga negara penunjang (state auxiliary body) di dalam 
lingkungan kekuasaan eksekutif. Presiden meneken dan menetapkan Perpres No. 80 
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang 
KPPU. Isi perpres tersebut tak berbeda jauh dengan yang diusulkan KPPU, terutama 
terkait anggaran, pembinaan kepegawaian dan remunerasi. Pertimbangannya adalah 
Perpres diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).  

Pemaknaan dalam hal menimbang “…mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)” sebenarnya penanda terkait dengan 
pelaksanaan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif.  

Surabaya, 12 November 2015 


