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beleidsregel, policy rule

freies ermessen (discretionary power): badan atau pejabat Tata Usaha 
Negara yang bersangkutan merumuskan kebijakan dalam pelbagai bentuk 
seperti peraturan, pedoman, pengumuman, dan surat edaran

Suatu aturan kebijakan pada hakekatnya merupakan produk dari 
perbuatan tata usaha negara, namun tanpa disertai kewenangan 
pembuatan peraturan dari badan atau pejabat tata usaha negara tersebut. 

pseudowetgeving (legislasi semu)

Aturan kebijakan atau legislasi semu harus memenuhi syarat:
• legislasi semu dibentuk dalam keadaan mendesak, karena pemerintah 

memerlukan suatu peraturan untuk menjalankan tugas umum 
pemerintahan;

• legislasi semu dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan moral.



Unsur Legislasi Semu

• legislasi merupakan tata aturan, apabila dilihat dari tampak luar seolah-olah tata 
aturan biasa seperti halnya dengan peraturan perundang-undangan yang dikenal 
jenis, bentuk dan tata urutannya. Namun, disebut legislasi semu karena menyerupai 
peraturan perundang-undangan, namun sebenarnya bukan perundang-
undangan;

• legislasi semu dibuat oleh organ pemerintahan yang bersangkutan, berarti legislasi 
semu dibentuk, diterbitkan atau dibuat oleh badan-badan pemerintahan (badan tata 
usaha negara) baik di tingkat pusat maupun daerah, yang menyelenggarakan tugas 
umum pemerintahan;

• legislasi semu dibuat tidak berdasarkan kepada suatu ketentuan perundang-
undangan yang secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintah 
untuk membentuk atau menerbitkannya. Pemberian kewenangan mengeluarkan 
legislasi semu (aturan kebijakan tersebut) merupakan doktrin dalam hukum tata 
pemerintahan. Hukum tata pemerintahan menegaskan bahwa suatu organ 
pemerintahan dibolehkan memiliki kewenangan secara implisit untuk menyusun 
aturan kebijakan dalam rangka menjalankan tugas umum pemerintahan.

• substansi legislasi semu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan;



Bagir Manan, ciri-ciri beleidsregel

1. aturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan;
2. asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak 

dapat diberlakukan pada aturan kebijakan;
3. aturan kebijakan tidak dapat diuji secara wetmatigheid, karena memang tidak ada dasar 

peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan aturan kebijakan tersebut;
4. aturan kebijakan dibuat berdasarkan freies ermessen dan ketiadaan wewenang 

administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan;
5. pengujian terhadap suatu aturan kebijakan lebih diserahkan 

kepada doelmatigheid sehingga batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang 
layak;

6. dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, 
instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk 
peraturan.



Kekuatan Mengikat dan Bentuknya

Bagir Manan: aturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan dan tidak 
langsung mengikat secara hukum, tetapi mengandung relevansi hukum. 

Bentuk: 
1. surat edaran (se), biasanya digunakan oleh seorang pejabat (menteri atau 

direktur jenderal) untuk memberitahukan kepada jajaran di bawahnya 
mengenai suatu kebijakan yang harus dilaksanakan yang berkaitan dengan 
pelayanan publik.

2. petunjuk operasional atau petunjuk teknis yang memuat berbagai cara teknis 
adminstratif dan operasional mengenai tugas tertentu.

3. instruksi yang dikeluarkan oleh pimpinan yang bersifat perintah untuk 
menjalankan tugas tertentu.

4. pengumuman, yang antara lain berisi informasi yang diperlukan bagi 
masyarakat yang berkepentingan mengenai suatu pelayanan publik yang 
disediakan oleh instansi pemerintah.



Apakah beleidsregel termasuk peraturan 
perundang-undangan? 

Prof. Dr. A. Hamid S Attamimi, SH menyatakan bahwa norma dari 
suatu peraturan perundang-undangan adalah selalu bersifat 
mengikat umum, abstrak, dan berlaku terus menerus (dauerhaftig).



Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

“Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah 
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi 
Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang 
setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah 
atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/
Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”



Pasal 7 ayat (2)

“Peraturan Perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya 
dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi atau dibentuk berdasarkan “kewenangan”


