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Materi

!  Memahami jenis-jenis aturan produk hukum 
eksekutif  

!  Memahami substansi dan mekanisme 
pembentukannya  

!  Kasus-kasus terkait produks hukum eksekutif  



Produk Hukum Eksekutif? 

 Eksekutif, siapa dan apa kewenangannya? 
 Bagaimana menurut UU 12 Tahun 2011?  
 Produk hukum eksekutif: Analisis 
keberlakuan? 



Perpu

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang 
adalah Peraturan Perundang- undangan yang 
ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal 
kegentingan yang memaksa 



PP

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk 
menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya 



Perpres
Peraturan Presiden adalah Peraturan 
Perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Presiden untuk menjalankan 
perintah Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi atau 
dalam menyelenggarakan kekuasaan 
pemerintahan. 



Perbandingan Materi
  Pasal 11  
Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang sama 
dengan materi muatan Undang-Undang.  

  Pasal 12  
Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan 
Undang-Undang sebagaimana mestinya.  

  Pasal 13  
Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh 
Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau 
materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.  



Bisakah produk hukum eksekutif 
membuat aturan pidana?

Pasal 15  
(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya 
dapat dimuat dalam UU, Perda Prov dan Perda Kab/Kota. 



Penyusunan Perpu
Pasal 52  
(1) Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.  
(2) Pengajuan Perpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang 
penetapan Perpu menjadi Undang-Undang.  
(3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan 
persetujuan terhadap Perpu .  
(4) Dalam hal Perpu mendapat persetujuan DPR dalam rapat 
paripurna, Perpu tersebut ditetapkan menjadi Undang- Undang. (5) 
Dalam hal Perpu tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat 
paripurna, Perpu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak 
berlaku. 
 



(6) Dalam hal Perpu harus dicabut dan harus dinyatakan tidak 
berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR 
atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang 
Pencabutan Perpu . 
(7) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Perpu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat 
hukum dari pencabutan Perpu. 
(8) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Perpu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-
Undang tentang Pencabutan Perpu dalam rapat paripurna yang 
sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 



Studi Kasus 
Perpu 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang pemberian izin 
kepada 13 perusahaan tambang di kawasan hutan lindung. 



Perpu ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri 
tanggal 11 Maret 2004. Isi perpu tersebut pada prinsipnya menambah 
ketentuan baru pada UU No 41/1999, yaitu Pasal 83 (a) dan Pasal 83 
(b). 
Pasal 83 (a) menegaskan, semua perizinan atau perjanjian di bidang 
pertambangan di kawasan hutan sebelum berlakunya UU No 41/1999 
dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian 
tersebut. Selain menerbitkan perpu, untuk melengkapi pengaturan 
perusahaan pertambangan, presiden juga mengeluarkan Keppres No 
41/2004. 


