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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. WEWENANG PEMERINTAHAN 

Agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan 

baik maka si penerima tugas seharusnya diberi 

wewenang untuk pengambilan keputusan yang 

dianggap sangat penting yang datangnya mendadak 

bahkan kadang-kadang muncul suatu kejadian yang 

tidak dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan 

adanya wewenang tadi maka pelaksanaan tugas dapat 

berjalan dengan lancar. 

Sehubungan dengan pelimpahan wewenang, 

Lyndall F. Urwich mengatakan : “tanpa pelimpahan 

wewenang tidak ada organisasi berfungsi dengan 

efektif. Namun kurang keberanian untuk melimpahkan 

dengan tepat dan kurang pengetahuan untuk 

melakukan yang lebih umum dalam organisasi”. 

Pelimpahan wewenang dalam organisasi mutlak 

harus dilakukan agar tercipta adanya efektifitas dan 

efisiensi. Demikian pula dalam organisasi pemerintahan 

suatu negara sangat diperlukan adanya pelimpahan 

wewenang dari pemerintah kepada daerah. Namun 
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bagi negara Indonesia pelimpahan wewenang bukan 

hanya sekedar untuk mencapai efektifitas dan efisiensi 

akan tetapi merupakan salah satu sendi atau pilar 

system ketatanegaraaannya1. 

 

1. Pengertian Wewenang. 

Secara umum, kewenangan atau wewenang 

diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan 

tindaka-tindakan tertentu menurut peraturan 

perundang-undangan. Wewenang adalah hak atau 

kekuasaan (untuk melakukan sesuatu), sedangkan 

yang dimaksud berwenang adalah mempunyai 

(atau diberi) hak dan kekuasaan untuk melakukan 

sesuatu2. 

Herbert G. Hicks menjelaskan pengertian 

wewenang atau otoritas adalah hak untuk 

melakukan sesuatu hal dan itu merupakan 

kekuasaan yang sah. Dalam suatu organisasi otoritas 

merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk 

                                                           
1 Bagir Manan, “Pemerintahan Daerah”, makalah yang 

disampaikan pada penataran administrative and organization 
planning, kerjasama Hukum Indonesia – Belanda di Universitas Gajah 
Mada, 10-15 Juli 1989, hal. 1. 

2WJS Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai 
Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 1094 
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mengeluarkan instruksi terhadap orang lain dan 

untuk mengawasi bahwa semua akan ditaati3. 

Sementara itu, H.D. Stout sebagaimana 

dikutip oleh H.R. Ridwan berpendapat bahwa 

wewenang merupakan pengertian yang berasal dari 

hukum organisasi pemerintahan, yang dapat 

dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang 

berkenaan dengan perolehan dan penggunaan 

wewenang pemerintahan oleh subyek hukum 

publik di dalam hubungan hukum publik).4 

Prajudi Atmosudirdjo menjelaskan 

pengertian wewenang sebagai berikut: 

“……… kewenangan (biasanya terdiri atas beberapa 
wewenang) adalah sebagai “kekuasaan formal” 
yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan 
legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau 
kekuasaan eksekutif atau administratif. 
Kewenangan ini erupakan kekuasaan terhadap 
segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan 
terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang 

                                                           
3Hicks, Herbert G dan B Ray Gullet, Organisasi : teori dan 

Tingkah Laku, terjemahan G. Kartasapoetra dkk, Bina Aksara, Jakarta, 
1987, hal. 116. 

4H.D. Stout, de Betekenissen van de Wet, W.E.J. Tjeenk Willink, 
Zwolle, 1994, hlm. 102, Dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, 
Edisi Pertama, Cet. Kelima, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 101. 
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urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang 
hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja5. 

Menurut Bagir Manan, dalam bahasa hukum, 

kewenangan tidaklah sama dengan kekuasaan. 

Menurut beliau, dalam hukum, kewenangan 

mengandung hak dan kewajiban untuk berbuat atau 

tidak berbuat. Sedangkan kekuasaan hanya 

menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak 

berbuat.6 Terkait dengan kewenangan yang 

mengandung hak dan kewajiban tersebut P. Nicolai 

mengatakan bahwa: 

“kemampuan untuk melakukan tindakan hukum 
tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan 
untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup 
mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak 
berisi kebebasan untuk melakukan atua tidak 
melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak 
lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan 
kewajiban memuat keharusan untuk melakukan 
atau tidak melakukan tindakan tertentu”.7 

Robert Bierstedt mengatakan bahwa 

wewenang (authority) adalah institusionalized power 

                                                           
5Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 73-74. 
6Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam 

Rangka Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas 
Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000, hlm. 1. 

7Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Pertama, Cet. 
Kelima, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 102. 
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(kekuasaan yang dilembagakan). Dengan nada yang 

sama Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan 

mengatakan bahwa wewenang adalah “kekuasaan 

formal” (formal power). Dianggap mempunyai 

wewenang (authority) sehingga berhak untuk 

mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-

peraturan serta berhak untuk mengharapkan 

kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.8 

 

2. Sumber wewenang Pemerintahan. 

Dalam hukum tata negara maupun hukum 

administrasi negara, pembahasan mengenai 

kewenangan mempunyai kedudukan yang penting. 

Hal ini berpengaruh terhadap pertanggungjawaban 

hukum terhadap penggunaan kewenangan tersebut. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ridwan HR, 

bahwa: 

Dalam kajian hukum administrasi negara, 
mengetahui sumber dan cara memperoleh 
wewenang organ pemerintahan ini penting, karena 
berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum 
(rechtelijke verantwording) dalam penggunaan 
wewenang tersebut, seiring dengan salah satu 
prinsip dalam negara hukum “geen behoegdheid 

                                                           
8Miriam Budiardjo, Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa, 

Sinar Harapan, Jakarta, 1991 hal. 14. 
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zonder verantwoordelijkheid atau there is no authority 
without responsibility (tidak ada kewenangan tanpa 
pertanggungjawaban). Di dalam setiap pemberian 
kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu 
tersirat pertanggungjawaban kepada pejabat yang 
bersangkutan.9 

Dalam hukum administrasi negara, 

kewenangan bisa diperoleh melalui tiga cara, yaitu 

atribusi, delegasi dan mandat. Menurut Indroharto, 

atribusi merupakan pemberian wewenang 

pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan 

dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan 

delegasi merupakan pelimpahan suatu wewenang 

yang telah ada oleh badan atau jabatan TUN yang 

telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan 

secara atributif kepada badan atau jabatan TUN 

lainnya.  

Menurut Hadjon, dalam hal pelimpahan 

wewenang pemerintahan melalui delegasi harus 

memenuhi persyaratan berikut: 

a. delegasi harus definitif dan memberi delegasi 
(delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri 
wewenang yang telah dilimpahkan itu; 

b. delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, artinya delegasi hanya 

                                                           
9Op Cit, hlm. 108. 
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dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu 
dalam peraturan perundang-undangan; 

c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam 
hubungan hierarki kepegawaian tidak 
diperkenankan adanya delegasi; 

d. kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), 
artinya delegans berwenang untuk meminta 
penjelasan tentang pelaksanaan wewenang 
tersebut; 

e. peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya 
delegans memberikan instruksi (petunjuk) 
tentang penggunaan wewenang tersebut.10 

Jadi dalam delegasi selalu didahului oleh 

adanya suatu atribusi wewenang.11 F. A. M Stroink 

dan J. G Sttenbeek mengatakan : 

“wewenang pemerintahan dari suatu organ hanya 
dapat diperoleh baik dari aturan atribusi maupun 
delegasi. Suatu organ dapat memperoleh wewenang 
batu dengan cara atribusi, sedangkan delegasi 
wewenang dapat terjadi jika ada pengalihan atau 
pelimpahan wewenang tertentu dari suatu organ 
yang telah mendapat wewenang atribusi kepada 
organ lain. Oleh sebab itu delegasi selalu harus 
didahului dengan atribusi”12 

                                                           
10Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah Pada 

Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga, Surabaya, 1998, hlm. 9-10. 

11Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara, Buku I beberapa pengertian Dasar Tata Usaha 
Negara, Edisi Revisi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 91. 

12Stroink, F. A. M dan J. G Sttenbeek, Inleiding in Het Staatsen 
Administratief Recht, Samson H. D. Tjeenk Willink Alpen enn den Rijn, 
1987, hal. 40 
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Dalam laporan komisi tentang Kententuan 

Umum Hukum Administrasi (Rapport van de 

Commissie Inzake Algemene Bepalingan van 

Administratief Recht) di negeri Belanda menjelaskan 

bahwa dapat dikatakan terjadi atribusi wewenang 

jika Undang-Undang memberikan suatu wewenang 

tertentu kepada organ tertentu.13 Sedangkan 

delegasi untuk membuat keputusan oleh suatu 

organ dipahami sebagai suatu pelimpahan 

(overdracht) wewenang oleh suatu organ 

pemerintahan kepada organ yang lain sehingga 

wewenang yang dialihkan tersebut dapat digunakan 

seperti wewenang sendiri.14 

Uraian tersebut menunjukkan bahwa antara 

wewenang atribusi dan wewenang delegasi terdapat 

persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah 

bahwa atribusi dan delegasi merupakan sarana bagi 

suatu organ pemerintah untuk memperoleh 

wewenang dan untuk memperoleh wewenang ini 

harus didasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang mengaturnya. Organ pemerintah 

                                                           
13Rapport van de Commissie Inzake Algemene Bepalingen van 

Administratief Recht, Algemene Bepalingen van Administratief Recht, 
Samson H. D Tjeenk Willink, Alpen den Rijn, 1984, hal. 12 

14Op Cit, hal. 27 
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yang telah memperoleh wewenang tersebut dapat 

menggunakannya seperti wewenangnya sendiri 

sehingga kepadanya mempunyai tanggung jawab 

dan tanggung gugat. 

Perbedaannya adalah bahwa pada atribusi 

wewenang tadi merupakan wewenang baru yang 

sebelumnya tidak ada, yang lazimnya diatur dalam 

Undang-Undang Dasar sehingga dikatakan sebagai 

pembagian kekuasaan negara, sedangkan delegasi 

merupakan pelimpahan wewenang dari organ yang 

telah memperoleh wewenang atribusi yang 

kemudian memberikannya kepada organ lainnya. 

Selain atribusi dan delegasi ada istilah lain 

yaitu mandat yang sebetulnya tidak terjadi 

pemberian wewenang baru maupun pelimpahan 

wewenang sehingga tidak terjadi perubahan 

mengenai wewenang yang telah ada, yang ada 

hanya suatu hubungan intern antara atasan dan 

bawahan. Terkait dengan pengertian mandat, 

Stroink dan Steenbeek berpendapat bahwa pada 

mandat tidak dibicarakan mengenai penyerah 

wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. 

Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan 

wewenang apapun. Yang ada hanyalah hubungan 
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internal, sebagai contoh menteri dengan pegawai, 

menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan 

kepada pegawai untuk mengambil keputusan 

tertentu atas nama menteri, sementara secara yuridis 

wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada 

organ kementerian. Pegawai memutuskan secara 

faktual, menteri secara yuridis.15 

Fockema Andreae menjelaskan bahwa 

mandat pada umumnya :opdrach, perintah : 

imperatief mandaat didalam pergaulan hukum, baik 

pemberi kuasa (lasgeving) maupun kuasa penuh 

(volmacht)16. Selanjutnya Fockema Andreae 

menambahkan : 

“mandaat van beschikkings bevoegheid, mandat 

mempunyai kewenangan penguasaan yang 

diartikan dengan pemberian (biasanya bersamaan 

dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah 

yang memberikan wewenang ini kepada yang lain 

yang akan melaksanakannya atas nama dan 

tanggung jawab alat pemerintah yang pertama 

tersebut. Pada attributie atau atribusi (pembagian 

kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang, 

                                                           
15Ridwan HR, Loc Cit, hlm. 106. 
16Fockema Andreae, Loc cit, hal. 285. 
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pada delegatie atau delegasi diserahkan suatu 

wewenang dan pada mandat tidak ada penciptaan 

atau penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat 

adalah suatu bentuk perwakilan. Mandataris 

berbuat atas nama yang diwakilinya”17 

Berikut ini akan dikemukakan perbedaan 

delegasi dengan mandat, yaitu sebagai berikut : 

1. prosedur pelimpahan, pada delegasi maka 

wewenang diperoleh dari satu organ 

pemerintahan kepada organ lain dan untuk itu 

diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan 

pada mandat tidak ada prosedur pelimpahan 

wewenang karena hanya terjadi hubungan 

atasan bawahan yang sifatnya rutin yaitu untuk 

melaksanakan perintah atasan. 

2. pada delegasi telah terjadi peralihan wewenang 

sehingga pejabat yang memperoleh wewenang 

tadi dapat bertindak atas namanya sendiri 

karena itu kepadanya mempunyai tanggung 

jawab dan tanggung gugat. Sedangkan pada 

mandat wewenang tadi masih berada pada 

pemberi mandat, oleh karena itu mandataris 

                                                           
17Op cit, hal. 286. 
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tidak mempunyai tanggung jawab dan tanggung 

gugat. 

3. delegans tidak dapat setiap saat untuk menarik 

wewenang yang telah diberikannya kepada 

delegatir. Hal ini hanya dapat dilakukan jika 

melalui peraturan perundang-undangan yang 

derajatnya setingkat dengan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur 

pelimpahan wewenang tadi. Sedangkan mandat 

dapat ditarik setiap saat oleh mandans karena 

dalam hal ini tidak terjadi pelimpahan 

wewenang. 

Sementara itu H.D. Van Wijk dan Willem 

Konijnenbelt mendefinisikannya atribusi, delegasi 

dan mandat sebagai berikut: 

a. atribusi adalah pemberian wewenang 

pemerintahan oleh pembuat undang-undang 

kepada organ pemerintahan; 

b. delegasi adalah pelimpahan wewenang 

pemerintahan kepada satu organ pemerintahan 

kepada organ pemerintahan lainnya; 
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c. mandat terjadi jika organ pemerintahan 

mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh 

organ lain atas namanya.18 

 

B. DISKRESI PEMERINTAH 

1. Pengertian Diskresi Pemerintah 

Dari segi bahasa, diskresi (discretion) adalah 

kebijakan, keleluasaan, penilaian, kebebasan untuk 

menentukan. Discretionary berarti kebebsan untuk 

menentukan atau memilih, terserah kepada 

kebijakan seseorang, Discretionary power to act: 

kebebasan untuk bertindak.19 Istilah diskresi ini 

sering disebut dengan Ermessen yakni 

mempertimbangkan, menilai, menduga atau 

penilaian, pertimbangan, dan keputusan.  

 Berdasarkan pengertian dari segi bahasa 

tersebut, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud 

dengan diskresi yang relevan dengan tulisan ini 

adalah pertimbangan sendiri, pertimbangan seorang 

pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, dan 

                                                           
18Ridwan HR, Op Cit, hlm. 104-105. 
19John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 185-186 dan Peter Salim, 
the Contemporary English-Indonesia Dictionary, Seventh Edition, Modern 
English Press, Jakarta, 1996, hlm. 524-525. 
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kekuasaan seseorang untuk mengambil pilihan 

melakukan atau tidak melakukan tindakan. S.A de 

Smith mengatakan, “a discretionary power implies 

freedom of choice, the competent authority may decide 

whether or not to act and, if so, how to act”20(kekuasaan 

diskresi mengimplikasikan kebebsan memilih, 

pejabat yang berwenang dapat memutuskan apakah 

melakukan tindakan, bagaimana melakukannya). 

D.J. Galligan mengatakan sebagai berikut: 

“ A central sense of discretionary power may be put as 
follows; discretion, as a way of characterizing a type of 
power in respect of certain courses of action, is most at 
home in refering to powers delegated within a system of 
authority to an official or set of officials, where they have 
some significant scope for settling the reasons and 
standards according to which that power is to be 
axercised, and for applying them in the making spesific 
decisions. This process of settling the reasons and 
standards must be taken include not just the more obvious 
cases of creating standards where none are given, but also 
individualizing and interpreting loose standards, and 
assessing the relative importance of conflicting standards. 
Central to this sense of discretion is the idea that within a 
defined area of power the official must reflect upon its 
purpose, and then settle upon the policies and strategies 
for achieving them. There may be discretion in identifying 
and interpreting purposes, there may also be discretion as 

                                                           
20S.A. de Smith, Constitutionnal and Administrative Law, Second 

Eddition, Penguin Education, England, 1973, hlm. 531. 
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to the policies, standards, and procedures to be followed in 
achieving these purpose.21 
(Pengertian utama kekuasaan diskresi dapat 
dikemukakan berikut ini; diskresi, sebagai cara 
menggolongkan tipe kekuasaan dalam kaitannya 
dengan serangkaian aktivitas tertentu, adalah paling 
tepat mengacu kepada kekuasaan yang 
didelegasikan dalam sistem wewenang pada 
seorang pejabat atau para pejabat, di mana mereka 
memiliki beberapa ruang keleluasaan yang 
signifikan untuk merumuskan alasan-alasan dan 
standar sesuai dengan kekuasaan yang akan 
dilaksanakan, dan menerapkan alasan dan standar 
itu dalam pembuatan keputusan tertentu. Proses 
perumusan alasan dan standar ini harus diambil 
untuk mencakup bukan saja masalah pembuatan 
standar yang lebih jelas dimana tidak ada standar 
yang ditemukan sebelumnya, tetapi juga perincian 
dan interpretasi standar yang longgar, dan 
mempertimbangkan kepentingan terkait dari 
standar yang bertentangan. Inti dari pengertian 
diskresi ini adalah gagasan yang didalam wilayah 
tertentu seorang pejabat harus memikirkan tujuan-
tujuannya, dan kemudian menetapkan kebijakan 
dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 
diskresi mengenai penetapan kebijakan, standar, 
dan prosedur yang harus diikuti dalam pencapaian 
tujuan-tujuan ini). 

 Berdasarkan kamus hukum, “discretionair; bij 

bevoegdheid of macht: de zodanig die niet aan vaste regels, 

aan instructies vooraf of controle achteraf is gebonden; het 

                                                           
21D.J. Galligan, Discretionary..., op. cit., hlm. 21-22. 
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vrije goedvinden der administratie”22 (diskresi adalah 

wewenang atau kekuasaan yang tidak terikat secara 

tegas pada peraturan, instruksi dan pengawasan; 

kehendak bebas pemerintah). Indroharto 

menjelaskan konsep diskresi ini sebagai berikut: 

“Kekuasaan diskresi (puovoir discretionair); 
kebebasan untuk melakukan penilaian dalam 
hukum adalah suatu situasi dimana pengambilan 
suatu keputusan pemerintah itu tidak diatur oleh 
suatu peraturan hukum. Artinya instansi 
pemerintah yang bersangkutan itu dengan melihat 
pada situasi faktual yang ada dalam masyarakat, 
memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri 
keputusan apa, kapan dan yang bagaimana yang 
akan ia keluarkan.... Dengan singkat wewenang atau 
kekuasaan diskresioner ini mengandung dua aspek 
pokok: pertama, kebebasan mengartikan atau 
menafsirkan ruang lingkup (modalitas) wewenang 
yang dirumuskan dalam peraturan dasar 
wewenangnya (kebebasan menilai yang bersifat 
objektif); kedua, kebebasan untuk menentukan 
sendiri dengan cara bagaimana dan kapan 
wewenang yang dimilikinya itu akan ia laksanakan 
(kebebasan menilai yang bersifat subyektif)”.23 

                                                           
22S.J. Fockema Andreae, Rechtsgeleerd..., op. cit., hlm. 95. 
23Indroharto, “Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan 

Hukum Perdata”, Bahan Kuliah pada Program Pendidikan Lanjutan 
Ilmu Hukum Bidang Peradilan Tata Usaha Negara, Universitas 
Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 44. 
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 Florence Heffron dan Neil McFeeley 

mengemukakan bahwa diskresi pemerintahan itu 

mengandung makna sebagai berikut: 

“Allowing administrators to decide if, when, how, and 
against whom the laws and rules will be enforced. This 
administrative discretion is manigfied when legislature 
provides no or vague, meaningless standards which 
permit and require that administrators themselves must 
determine the substance and applicability of the laws. 
Choice is the essence of discretion and discretion is essence 
of administration.”24 

(Memperkenankan pemerintah untuk mengambil 
keputusan ketika, kapan, bagaimana dan terhadap 
siapa peraturan dan ketentuan itu akan diterapkan. 
Diskresi pemerintah ini diperluas ketika pembuat 
undang-undang tidak merumuskan standar dan 
standar yang samar untuk tidak memiliki arti tegas 
yang membolehkan dan mengharuskan pemerintah 
menentukan sendiri substansi dan penerapan 
peraturan. Pilihan merupakan esensi diskresi dan 
diskresi adalah esensi administrasi). 

 Cora Hoexter dan Rosemary Lyster 

mengatakan bahwa, “Kekuasaan diskresi secara 

mudah dikenal melaui penggunaan bahas hukum 

yang sifatnya membolehkan. Diisyaratkan dengan 

penggunaan ketentuan yang memberikan 

wewenang seperti kata „dapat‟ atau „boleh 

                                                           
24Florence Heffron dan Neil McFeeley, The Administrative 

Regulatory Process, Longman, New York, 1983, hlm. 44. 
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berdasarkan hukum‟. Kekuasaan seperti itu 

dicirikan oleh unsur pilihan yang diberikan kepada 

pemerintah.”25 

 Menurut Philipus M. Hadjon, kebebasan 

bertindak (freies Ermessen) pada dasarnya berarti: 

kebebasan untuk mengetrapkan peraturan dalam 

situasi konkrit, kebebasan untuk mengukur situasi 

konkrit tersebut, dan kebebasan untuk bertindak 

meskipun tidak ada atau belum ada pengaturannya 

secara tegas (sifat aktifnya pemerintah).26 Pada 

tulisan lain, Philipus M. Hadjon menyebutkan 

bahwa istilah discretionary power (Inggris), Ermessen 

(Jerman),  vrij bevoegdheid (Belanda) hakikatnya 

sebagai lawan dari wewenang terikat (gebonden 

bevoegdheid).27 Dengan demikian yang dimaksud 

dengan kewenangan bebas dalam hal ini bukanlah 

dalam arti kemerdekaan (onafhankelijkheid) yang 

lepas dari bingkai hukum, dan seperti disebutkan 

H.D. van Wijk/ Willemkonijnenbelt bahwa dalam 

menggunakan kewenangan bebas ini: “Organ 

                                                           
25Cora Hoexter dan Rosemary Lyster, The New Constitutional & 

Administrative Law, Juta Law, Landsdowne, 2002, hlm. 25. 
26Philipus M. Hadjon, Pengertian-pengertian Dasar Tentang Tindak 

Pemerintahan (Bestuurshandeling), Djumali, Surabaya, 1980, hlm. 40-41. 
27Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi..., op. cit., hlm. 172. 
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pemerintah dalam menggunakan kewenangan-

kewenangan selalu terikat pada norma hukum 

umum yang berasal dari undang-undang hukum 

administrasi umum dan norma hukum tidak tertulis 

– asas-asas pemerintahan yang baik yang tidak 

tertulis.”28 

 

2. Eksistensi dan Ruang Lingkup Diskresi Pemerintah 

Seiring dengan fungsi pemerintahan yang 

sangat luas dalam suatu negara hukum modern, 

aktivitas pemerintah tidak hanya sekedar 

melaksanakan undang-undang tetapi juga dilekati 

kewenangan membuat peraturan perundang-

undangan. Menurut H.D. Sout; 

“Perluasan fungsi pelayanan negara sebagai 

akibat perkembangan konsep negara kesejahteraan 

beriringan dengan langkah mundur pembuat 

undang-undang. Tindakan pemerintah diatur lebih 

sedikit dalam undang-undang formal. Memang 

benar banyak sekali undang-undang, namun lebih 

sedikit yang mengatur negara. Hal ini karena 

pemerintah dalam mempengaruhi kehidupan warga 

                                                           
28H.D. van Wijk/ Willemkonijnenbelt, Hoofdstukken..., op. cit., 

hlm. 172. 
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negara dengan cara yang berbeda, melalui 

penggunaan saran perintah atau larangan undang-

undang. Sekarang, fungsi pelayanan negara itu 

mengarah pada pengurangan arti umum, yakni 

pengertian dilarang atau dilarang yang ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan. Langkah 

mundur pembuat undang-undang ini mengambil 

dua bentuk yang berbeda; delegasi wewenang 

pembentukan peraturan kepada organ pemerintah 

dan secara besar-besaran memberikan wewenang 

pemerintahan yang bersifat diskresi. Fungsi 

instrumental kebijakan membawa serta penyerahan 

penetapan norma pembuat undang-undang kepada 

organ pemerintah. Pembuat undang-undang 

mendelegasikan pembuatan peraturan perundang-

undangan kepada organ pemerintah tanpa banyak 

menetapkan batasan-batasannya. Organ pemerintah 

menetapkan berbagai norma yang relevan, dalam 

sekian banyak undang-undang yang wewenang 

penentuan normanya didelegasikan kepada organ 

pemerintah. Hanya keputusan-keputusan yang 

sangat penting dalam masyarakat yang penetapan 

syarat-syaratnya diambil oleh atau bersama-sama 

dengan badan perwakilan rakyat, selebihnya 
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dilaksanakan melalui eksklusif pembuat undang-

undang. Fakta bahwa wewenang eksklusif pembuat 

undang-undang adalah pemberian wewenang 

diskresi dalam skala besar. Pembuat undang-

undang dalam banyak hal selalu memberikan 

wewenang diskresi pemerintahan tersebut. 

Wewenang ini tidak terikat secara tegas dengan 

undang-undang.”29 

Pemerintah terlibat aktif dalam kegiatan 

kemasyarakatan terutama untuk memberikan 

pelayanan umum atau mewujudkan “bestuurszorg”, 

yang untuk terwujudnya fungsi dan tugas tersebut 

kepada pemerintah diberikan keleluasaan bertindak 

atau  diskresi (inherent aan het bestuur). Dalam 

konteks ini, D.J. Galligan mengatakan sebagai 

berikut: 

“Telah menjadi umum bahwa karakteristik 

penting dari  sistem hukum modern adalah 

kelaziman kekuasaan diskresi yang diberikan 

kepada para pejabat. Sekilas, buku-buku hukum 

menunjukkan bagaimana luasnya aktivitas negara 

dalam persoalan kesejahteraan sosial, ketertiban 

                                                           
29H.D. Stout, de Betekenissen..., op. cit., hlm. 72-74. 
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umum, penggunaan lahan dan perencanaan sumber 

daya, urusan ekonomi, dan perizinan. Hal ini tidak 

hanya menunjukkan bahwa negara telah 

meningkatkan regulasi terhadap hal-hal tersebut, 

tetapi juga bahwa metode melakukannya terlibat 

ketergantungan terhadap pendelegasian kekuasaan 

kepada para pejabat yang diimplementasikan 

melalui diskresi mereka.”30 

Pendelegasian kekuasaan kepada organ 

pemerintah untuk membuat dan menerapkan 

instrumen hukum, yang dikenal sebagi istilah 

delegated legislation (delegative van de wetgevig), 

instrumen legislation, langkah mundur pembuat 

undang-undang (terugtred van de wetgever), secondary 

legislation, peraturan delegasian, dan subordinate 

legislation, sesungguhnya menyiratkan adanya 

diskresi yang dapat digunakan oleh organ 

pemerintah terutama dalam memberikan pelayanan 

kepada warga negara atau dalam kondisi darurat. 

Dalam hal ini, pejabat yang berwenang memiliki 

keleluasaan untuk mempertimbangkan berbagai 

kepentingan terkait (beoordelingsvrijheid), keleluasaan 

                                                           
30D.J. Galigan, Discretionary..., op. cit., hlm. 72. 
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penafsiran norma undang-undang yang samar 

(interpretatievtijheid), mengambil pilihan diantara 

yang mungkin, untuk kemudian pejabat tersebut 

menuangkannya dalam peraturan tertulis.31 D.J. 

Galligan mengemukakan bahwa: 

“Penyebaran kekuasaan itu sendiri memberikan 

sebagian penjelasan terhadap perk]luasan diskresi 

pemerintahan; hal yang sangat penting dari 

pembuatan peraturan perundang-undangan telah 

mendorong pembuat undang-undang untuk 

mendelegasikan kewenangan pada instansi 

bawahan, dan mengizinkan untuk mengambil 

kebijakan dan strategi yang lebih khusus agar 

diupayakan olehnya. Ini tidaklah menganggap 

bahwa semua delegasi itu dibuat dalam bentuk 

diskresi, tetapi hanya untuk menunjukan bahwa 

dengan pertambahan ukuran, perbedaan, dan 

kompleksitas pembuatan peraturan, pendelegasian 

kewenangan kepada instansi bawahan untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan dan pekerjaan-

pekerjaan spesifik merupakan sesuatu yang tidak 

terelakkan, karena pembuat undang-undang sendiri 

                                                           
31Ridwan, Diskresi Dan Tanggungjawab Pemerintah, UII Press, 

Yogyakarta, 2014, hlm. 131. 
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memiliki kemampuan dan sumber daya yang 

terbatas.”32 

 Seiring dengan perkembangan masyarakat 

yang kian kompleks, dimungkinkan bahwa berbagai 

persoalan yang terjadi di tengah masyarakat dan 

harus diurus oleh organ pemerintah itu telah ada 

pengaturannya dan ada juga yang belum diatur. 

Terhadap persoalan urusan yang belum ada 

pengaturannya, penggunaan diskresi (leemten in het 

recht), sementara harus dilayani oleh pemerintah, 

maka dalam rangka pelayanan terhadap warga 

negara organ pemerintah menggunakan diskresi. 

Adapun terhadap persoalan yang ada peraturannya, 

penggunaan diskresi juga dimungkinkan terutama 

berkenaan dengan norma samar (vage norm) atau 

norma terbuka (opentexture) yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan tersebut sehingga 

memerlukan penjelasan, interpretasi, pertimbangan 

berbagai kepentingan terkait, atau karena dalam 

peraturan itu terdapat pilihan yang dapat diambil 

                                                           
32Ibid., hlm. 74. 
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oleg organ pemerintah dalam melaksanakan tugas-

tugasnya.33 

 Dalam perkembangan dewasa ini, 

pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan 

pelayanan kepada warga negara dengan alasan 

tidak ada peraturan perundang-undangan atau ada 

peraturan perundang-undangan, namun normanya 

samar atau multiinterpretasi, pemerintah dapat 

menggunakan diskresi. Florence Heffron dan Neil 

McFeeley mengatakan: 

“Dengan demikian, diskresi merupakan peluang 
bagi pemerintah, karena kesamaran alami undang-
undang atau peraturan yang memberikan 
wewenang, untuk membuat keputusan secarra 
individual berdasarkan interpretasi, implementasi, 
dan/ atau penegakan hukum. Diskresi bukan hanya 
perlu, tetapi juga bermanfaat dalam suatu 
masyarakat yang mempercayai konsep “keadilan 
orang perorang atau merata”. Tanpa diskresi hukum 
tidak dapat diterapkan secara wajar terhadap fakta-
fakta yang spesifik dan kondisi yang ditampilkan 
kasus tertentu: fakta yang tidak sama tidak dapat 
diperlakukan secara sama).”34 

 Lebih lanjut Florence Heffron dan Neil 

McFeeley mengatakan bahwa “diskresi merupakan 

                                                           
33Ridwan, Loc Cit, hlm. 132 
34Florence Heffron dan Neil McFeeley, The Administrative..., op. 

cit., hlm. 44. 
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sumber utama kreativitas dan inovasi dalam 

pemerintahan dan hukum karena diskresi 

memperkenankan pemerintah untuk melakukan 

eksperimen melalui suatu cara yang relatif murah 

untuk mancapai perbaikan implementasi kebijakan 

publik.”35 Diskresi merupakan instrumen penting 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, disamping 

peraturan perundang-undangan. Kenneth Culp  

Davis, sebagaimana dikutip Michael Allen dan Brian 

Thompson, mengatakan sebagai berikut: 

“Bahkan ketika peraturan-peraturan itu tertulis, 

diskresi sering lebih baik. Peraturan tanpa diskresi 

tidak dapat sepenuhnya mempertimbangkan 

kebutuhan terhadap hasil yang sesuai dengan fakta-

fakta unik dan kasus-kasus tertentu. pembenaran 

terhadap diskresi itu sering diperlakukan untuk 

keadilan individual. Hal demikian ini terjadi dalam 

proses peradilan dan dalam proses administrasi. 

Setiap sistem pemerintahan dan hukum dalam 

sejarah dunia itu selalu melibatkan aturan hukum 

dan diskresi. Tidak ada pemerintahan yang hanya 

berdaarkan pada hukum dan juga tidak ada 

                                                           
35Ibid., hlm. 45. 



68 
 

pemerintahan yang menghilangkan semua 

kekuasaan diskresi. Setiap pemerintahan selalu 

diselenggarakan berdasarkan hukum dan 

dikendalikan oleh manusia. Cermatilah konsep dari 

Aristoteles, penggagas pertama tentang „pemerintah 

berdasarkan hukum dan bukan pemerintahan 

personal‟, yang menunjukan dengan jelas bahwa dia 

memaknai bahwa pemerintahan itu tidak dapat 

eksis tanpa kekuasaan diskresi. Penghapusan semua 

kekuasaan diskresi itu tidak mungkin dan tidak 

dikehendaki. Tujuan yang masuk akal adalah 

membangun keseimbangan yang tepat antara 

peraturan dan diskresi. Pada berbagai situasi 

diterapkan peraturan, dalam kondisi lain diterapkan 

diskresi, dalam beberapa hal dikombinasikan secara 

proporsional antara peraturan dan diskresi.”36 

 Diskresi yang merupakan kebebasan organ 

pemerintah untuk mengambil pilihan dan 

melakukan tindakan, memunculkan dua macam 

kebebasan yakni kebebasan mengambil kebijakan 

(beleidsvrijheid) dan kebebasan mempertimbangkan 

                                                           
36Dikutip dari Michael Allen dan Brian Thompson, Cases & 

Materials on Constitutional & Administrative Law, Seventh Edition, 
Oxford University Press, New York, 2002,hlm. 212-213. 
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(beoordelingsvrijheid).37 Pembagian dua macam 

kebebasan yang disebutkan oleh H.D. vanWijk/ 

Willem Konijnenbelt ini didasarkan pada pembagian 

yang dilakukan oleh W. Duk. Selanjutnya, F.C.M.A. 

Michiels juga mengikuti pembagian dua macam 

kebebasan tersebut, dengan mengatakan sebagai 

berikut: 

“Kebebasan mengambil kebijakan itu dikemukakan 
ketika undang-undang tidak memberikan arahan 
kapan wewenang itu dilaksanakan atau kapan tidak 
dilaksanakan. Undang-undang tidak menentukan 
bahwa dalam kasus tertentu harus diterapkan dan 
pada kasus lainnya boleh tidak diterapkan. Oleh 
karena itu diungkapkan dengan ketentuan „dapat‟. 
Kebebasan mempertimbangkan ditentukan ketika 
undang-undang memuat pengertian atau norma 
samar yang didalam praktek harus diperinci, yang 
untuk pertimbangan itu organ pemerintah 
memperoleh kebebasan tertentu. Dalam ketentuan 
undang-undang ada kalanya ditambahkan redaksi 
„menurut pertimbangan dari‟, meskipun bukan 
merupakan keharusan. Pembuat undang-undang 
memperkenankan pada kebijakan pemerintah untuk 
menilai apakah fakta-fakta atau situasi tertentu itu 
termasuk dalam cakupan pengertian atau norma 
yang bersangkutan.”38 

                                                           
37H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken..., op. cit., 

hlm. 163. 
38F.C.M.A. Michiels, op. cit., hlm. 106. 
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 J.B.J.M. ten Berge menyebutkan tiga macam 

kebebasan, yakni kebebasan interpretasi, kebebasan 

mempertimbangkan, dan kebebasan mengambil 

kebijakan. Kebebasan interpretasi menampilkan 

ruang gerak yang paling sempit, kebebasan 

mengambil kebijakan adalah yang paling luas, 

sedangkan kebebaan mempertimbangkan dalam hal 

ini merupakan kategori antara. Selanjutnya J.B.J.M. 

ten Berge menjelaskan ketiga macam kebebasan 

tersebut sebagai berikut:39 

“Kebebasan interpretasi berarti kebebasan yang 
dimiliki organ pemerintah untuk menafsirkan 
undang-undang. Undang-undang yang telah jelas 
batasnya, tidak ada interpretasi. Kadang-kadang 
undang-undang itu sedikit jelas atau tidak jelas 
sama sekali. Organ pemerintah terpaksa 
menafsirkan undang-undang, yakni ketentuan 
undang-undang atau istilah-istilah dalam undang-
undang tertentu. Dalam hal interpretasi, organ 
pemerintah dapat menerapkan berbagai metode 
interpretasi hukum. Seperti metode interpretasi 
gramatikal, sejarah hukum dan undang-undang, 
metode sistematis, perbandingan hukum, metode 
antisipasi, dan teleologis.” 
“Kebebasan mempertimbangkan terjadi ketika 
undang-undang menampilkan dua alternatif 
wewenang terhadap syarat-syarat tertentu yang 

                                                           
39J.B.J.M. ten Berge, Besturen..., op. cit., hlm. 241-242, sebagaimana 

dikutip oleh Ridwan, Loc Cit, hlm. 135-137. 
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untuk pelaksanaannya dapat dipilih. Atau dalam 
suatu peristiwa konkret dimana untuk pemenuhan 
terhadap syarat-syarat itu, ada pertimbangan dari 
organ pemerintah. Dalam hal ini organ pemerintah 
diberikan ruang untuk mempertimbangkan. Syarat-
syarat itu umumnya bersifat faktual. 
Seringkali juga terlihat, bahwa diperlukan 
pertimbangan organ pemerintah mengenai 
berlakunya norma samar, yang didalamnya tersirat 
disamping aspek-aspek faktual juga aspek-aspek 
interpretasi hukum. Contoh-contoh norma samar ini 
adalah kriteria „pengangguran terpaksa‟ dan 
„pekerjaan yang layak‟ dalam undang-undang 
jaminan sosial, „melalaikan kewajiban‟ dan 
„kepentingan tugas‟ dari hukum kepegawaian, 
„keselamatan‟ dalam hukum bangunan, dan konsep 
„kedudukan kuasa ekonomi‟ dalam hukum 
persaingan usaha. Norma-norma samar disini 
dimaksudkan memberikan ruang untuk perbedaan 
makna mengenai apa yang tepat untuk diputuskan. 
Kadang-kadang pembuat undang-undang tidak 
hanya memberikan wewenang kepada organ 
pemerintah, guna menjelaskan norma samar itu, 
tetapi juga di situ memberikan wewenang untuk 
merinci norma samar itu „menurut pertimbangan 
dari‟ organ pemerintah.” 
“Kebebasan mengambil kebijakan dapat terjadi, 
ketika pembuat undang-undang memberikan 
wewenang kepada organ pemerintah untuk 
melakukan inventarisasi dan memperhatikan 
berbagai kepentingan. Dalam undang-undang hal 
ini umumnya dengan ungkapan redaksi “dapat”: 
organ pemerintah „dapat‟ memberikan subsidi. 
Tetapi pemberian itu dapat juga tidak dilakukan. 
Kebebasan mengambil kebijakan juga muncul dalam 
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kaitannya dengan ketentuan-ketentuan, 
pembatasan-pembatasan, dan syarat-syarat terhadap 
pemberian keputusan.” 

 Dalam penyelenggaraan pemerintah di 

Indonesia, pemberian diskresi kepada pemerintah 

itu dapat diketahui dengan menganalisis UUD 

Negara RI Tahun 1945 dan beberapa peraturan 

perundang-undangan lainnya.Berdasarkan Pasal 4 

ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945; “Presiden 

Republik Indonesia memegang kekuasaan 

pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”. 

Dalam pasal ini tidak disebutkan secara eksplisit 

pemberian diskresi kepada Presiden, namun tersirat 

pada makna kekuasaan pemerintahan. Di atas telah 

disebutkan tentang tugas dan wewenang 

pemerintah Indonesia, yang dalam rangka 

melaksanakan tugas dan kewenangan itu 

pemerintah Indonesia tidak hanya bersandar pada 

asas legalitas, tetapi juga dapat menggunakan 

diskresi.40 

                                                           
40Ridwan, Loc Cit, hlm. 137 
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 Selanjutnya berikut ini disebutkan beberapa 

pasal undang-undang yang didalamnya 

menyiratkan adanya diskresi:41 

a. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan 
Pasal 8 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang 
Mineral dan Batu Bara yang memuat sejumlah 
wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. 
Meskipun dalam penjelasannya disebutkan 
“cukup jelas”, namun belum dapat diketahui apa 
macam-macam, bentuk-bentuk, dan kriteria dari 
beberapa wewenang tersebut, misalnya seperti 
apa standar nasional, pedoman, dan kriteria 
pengelolaan pertambangan mineral dan batu 
bara, apa syarat dan prosedur pemberian izin 
usaha pertambangan (IUP) atau izin 
pertambangan rakyat (IPR), dan sebagainya. 
Dalam hal ini organ pemerintah memiliki wewenang 
diskresi untuk menentukan lebih lanjut hal-hal yang 
tidak ditentukan dalam undang-undang. 

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No. 
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bahaya 
disebutkan bahwa “dalam penyelenggaraan 
penanggulanagn bencana,  Pemerintah dapat: 1) 
menetapkan daerah rawan bencana menjadi 
daerah terlarang untuk permukiman; dan/ atau 
2) mencabut atau mengurangi sebagian atau 
seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu 
benda sesuai dengan peraturan perundang-
undangan”. Dalam hal ini Pemerintah menggunakan 
diskresi untuk menentukan sendiri kriteria suatu 
daerah dinyatakan rawan bencana dan menetapkan 

                                                           
41Op Cit, hlm. 137-138. 
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norma pencabutan atau pengurangan hak kepemilikan 
setiap orang. Diskresi Pemerintah juga dapat 
diterapkan terhadap ketentuan Pasal 156 ayat (1) 
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 
“dalam melaksanakan upaya pencegahan, 
pengendalian, dan pemberantasan penyakit 
menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 
ayat (1), Pemerintah dapat menyatakan wilayah 
tertentu dalam keadaan wabah, letusan, atau 
kejadia luar biasa (KLB).” 

c. Di dalam pasal 77 UU No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup disebutkan; “Menteri dapat menerapkan 
sanksi administratif terhadap penanggung jawab 
usaha dan/ atau kegiatan jika Pemerintah 
menganggap pemerintah daerah secara sengaja 
atau tidak menerapkan sanksi administratif 
terhadap pelanggaran yang serius di bidang 
pelanggaran yang serius di bidang perlindungan 
atau pengelolaan lingkungan hidup”. Dalam hal 
ini Menteri dapat menjatuhkan sanksi administrasi 
ataupun tidak menjatuhkan sanksi. Selain itu, 
Menteri dapat memilih jenis-jenis sanksi administratif 
lain yang akan diterapkan terhadap pelanggar, sesuai 
dengan tingkat pelanggarannya. 

d. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 36 Tahun 
2009 tentang kesehatan disebutkan; “Pemerintah 
Daerah dapat menentukan jumlah dan jenis 
fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian 
izin beroperasi di daerhanya”. Dalam hal ini 
Pemerintah Daerah memiliki diskresi untuk 
mempertimbangkan jumlah dan jenis fasilitas 
pelayanan kesehatan. Selain itu, Pemerintah Daerah 
dapat menentukan sendiri syarat-syarat dan prosedur 
pemberian izin beroperasi di daerahnya. 
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e. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 
41 Tahun 1999 tentang Hutan, Pemerintah dapat 
menetapkan kawasan hutan tertentu untuk 
tujuan khusus, dalam ayat (2) disebutkan bahwa 
penetapan kawasan hutan dengan tujuan 
khusus, sebagaimana dimaksud ayat (1) 
diperlukan untuk kepentingan umum seperti (a) 
penelitian dan pengembangan, (b) pendidikan 
dan latihan, dan (c) religi dan budaya. Dalam hal 
ini Pemerintah memiliki diskresi untuk menentukan, 
menetapkan, dan memilih kawasan hutan tertentu 
untuk tujuan khusus tersebut. Berdasarkan 
pertimbangannya, Pemerintah juga dapat membuat 
kriteria kepentingan umum, klasifikasi jenis hutan, 
dan mengatur perizinannya untuk tujuan-tujuan 
tersebut. 

 

Berdasarkan contoh-contoh tersebut di atas, 

pemberian diskresi kepada pemerintah bukan saja 

penting untuk efektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan umum pemerintahan,42 tetapi juga 

relevan dengan karakter undang-undang khususnya 

dibidang publik, yakni selaku peraturan yang 

                                                           
42D.J. Galligan menjelaskan panjang lebar tentang efektifitas dan 

efisiensi ini dalam kaitannya dengan diskresi pemerintahan. Secara 
singkat dapat dikatakan bahwa efektifitas merupakan suatu yang 
sangat penting dalam pelaksanaan kekuasaan diskresi, dan efisiensi 
memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan secara efektif, D.J. 
Galligan, Discretionary..., op. cit., hlm. 129-132. 
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bersifat umum dan abstrak.43 Dengan kata lain, jika 

dalam undang-undang itu semua persoalan 

pemerintahan dan kemasyarakatan ditentukan dan 

diatur secara terperinci, maka akan bertentangan 

dengan karakter undang-undang itu sendiri. 

Disamping itu, keterbatasn sumber daya dan 

keahlian pembuat undang-undang mengenai hal-hal 

spesifik bidang administrasi, keterbatasan waktu 

pembahasan atau mungkin biaya, dan sebagainya, 

akan lebih efektif dan efisien jika undang-undang 

hanya menentukan norma umum dan abstrak untuk 

kemudian perinciannya diserahkan kepada organ 

pemerintahan, sebagai pihak yang 

bertanggungjawab dengan secara faktual terlibat 

langsung dengan kondisi riil warga negara.44 W.F. 

Prinsdan Kosim Adisapoetra mengatakan bahwa: 

“Dalam negara hukum sekalipun, pemerintah 
kadang-kadang harus diberi wewenang untuk 
membuat peraturan menurut pendapatnya sendiri. 
Suatunegara belum dapat dikatakan negara hukum, 
semata-mata karena undang-undangnya saja. Sebab, 

                                                           
43J.B.J.M. ten Berge menyebutkan sifat-sifat umum – abstrak 

suatu undang-undang itu dicirikan oleh empat hal yaitu waktu, 
tempat, orang, dan fakta hukum. Artinya sifat umum dan abstrak itu 
tidak berlaku pada saat tertentu, tempat tertentu, orang tertentu, dan 
fakta hukum tertentu, J.B.J.M. ten Berge, Besturen..., op. cit., hlm. 150. 

44Ridwan, Loc Cit, hlm. 139. 
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dalam perundang-undangan tidak boleh tidak harus 
ditentukan juga beberapa peraturan untuk dapat 
bertindak berdasarkan wewenang sendiri, justru 
agar undang-undang dapat dilaksanakan. Di dalam 
hal ini, kita jangan hanya ingat ketentuan hukum 
darurat saja, seperti pengundangan keadaan perang 
atau darurat perang, sebab ketentuan ini maksudnya 
hanya untuk mengesampingkan buat sementara 
segala pembatassan yang diadakan oleh negara 
hukum. Akan tetapi, dalam keadaan sehari-hari pun 
suka juga terjadi peristiwa yang berbahaya, yang 
mengharuskan diambilnya tindakan yang cepat lagi 
tegas”.45 
 
 Merujuk pada konsep yang dikemukakan D.J. 
Galligan, penggunaan diskresi itu didasarkan pada 
rasionalitas, efisiensi,  dan moralitas. Lebih lanjut, 
Galligan menulis sebagai berikut:46 
 
 “Rasionalitas mensyaratkan bahwa 
keputusan-keputusan itu dibuat untuk alasan yang 
rasional dalam pengertian pemahaman kita tentang 
realitas. Efektifitas, dalam kaitan ini, adlah bahwa 
kekuasaan itu diberikan untuk pelayanan dan 
pencapaian tujuan-tujuan tertentu, dan tidak peduli 
seberapa samarnya tujuan itu dicanangkan, para 
pejabat harus mengupayakan pencapaiannya dan 
mengarahkan secara langsung tindakan mereka 
terhadap tujuan-tujuan itu dengan cara yang 
rasionaldan masuk akal. Barangkali, prinsip moral 
yang paling mendasar dalam konteks ini adalah 

                                                           
45W.F. Prins dan Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum 

Administrasi Negara, Cetakan Kelima, pt. Pradnya Paramita, Jakarta, 
1983, hlm. 55-56. 

46Disarikan dari D.J. Galligan, Discretionary..., op. cit., hlm. 5. 
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bahwa hak dan kepentingan individu diperlukan 
dengan pengertian dan penghormatan; dari prinsip-
prinsip yang lebih spesifik, termasuk gagasan 
tentang keadilan, baik dalam substansi maupun 
prosedur, dan non-diskriminasi, dapat dicapai”. 
 
Selanjutnya D.J. Galligan menyajikan tiga syarat 
yang terkait dengan rasionalitas, efisiensi, dan 
moralitas dalam penerapan kekuasaan, yang 
menurutnya dengan mendasarkan pada syarat-
syarat ini dapat diciptakan prinsip-prinsip yang 
lebih detail dan spesifik. Ketiga syarat itu adalah 
sebagai berikut: 

a) Setiap pelaksanaan kekuasaan didasarkan pada 

alasan-alasan, dan alasan itu diterapkan secara 

konsisten, adil, dan tidak memihak. 

b) Alasan-alasan itu dipahami dalam kaitannya 

dalam kerangka kesamaan aturan, prinsip, 

kebijakan dan tujuan yang dapat dipahami – 

secara umum, standar, yang dapat dilihat secara 

nyata sebagai bagian yang menjadi dasar 

wewenang yang didelegasikan. 

c) Persoalan-persoalan prosedur dan substansi 

harus sesuai dengan kepentingan umum, yakni 

sejalan dengan pertimbangan moralitas.47 

                                                           
47Ridwan, Loc Cit, hlm. 141. 
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Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas, 

dapat disebutkan bahwa ruang lingkup diskresi 

pemerintah itu berkenaan dengan implementasi 

atau penjelasan secara detail dan lebih spesifik 

norma umum dan abstrak undang-undang, 

menafsirkan norma samar dan terbuka yang 

terdapat dalam undang-undang, mengambil pilihan 

dari beberapa alternatif yang ada, 

mempertimbangkan berbagai kepentingan terkait, 

dan bahkan membuat norma untuk 

penyelenggaraan urusan pemerintah ketika 

berhadapan dengan masalah-masalah yang belum 

ada peraturannya atau tidak ada undang-undang 

yang mengaturnya.48 

 Penyelenggaraan urusan pemerintah dalam 

suatu negara hukum itu tetap didasarkan pada asas 

legalitas, namun kepada organ pemerintah juga 

dilekati wewenang diskresi sehubungan dengan 

kenyataan bahwa undang-undang di bidang publik 

itu umumnya bersifat umum dan abstrak, seringkali 

memuat norma samar dan terbuka serta memuat 

beberapa pilihan, disamping kemungkinan 

                                                           
48Ibid. 
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munculnya persoalan-persoalan yang harus 

dihadapi oleh organ pemerintah dan belum ada 

undnag-undangnya. Pemberian diskresi kepada 

organ pemerintah itu bukan berarti menggeser 

apalagi meniadakan asas legalitas. Diskresi 

pemerintah berfungsi untuk mendinamisir 

keberlakuan undang-undang terhadap persoalan 

faktual yang semakin kompleks.49 

3. Diskresi dan Peraturan Kebijakan 

Telah jelas bahwa sesuai dengan sifatnya 

undang-undang itu merupakan peraturan umum 

dan abstrak serta hanya menentukan hal-hal pokok 

sehingga tidak dapat menjawab semua masalah, 

apalagi yang bersifat konkret dan detail. Guna 

menghadapi hal-hal yang bersifat konkret dan 

detail, organ pemerintah dapat membuat dan 

menggunakan peraturan undang-undang atau 

peraturan kebijakan. Terkait dengan hal ini, J.M. de 

Meij dan I.C. van der Vlies mengatakan bahwa: 

“Undang-undang tidak dapat menjelaskan semua 

hal, tapi menyerahkannya kepada organ pemerintah 

untuk secara praktis mengambil tindakan mengenai 

                                                           
49Op Cit, hlm. 142. 
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penyelesaian apapun yang terbaik terhadap hal 

yang konkret yang terjadi. Wewenang untuk 

mengambil berbagai pertimbangan atau pilihan 

dalam situasi konkret itu, dinamakan wewenang 

diskresi. Ketika pemerintah berpendapat bahwa 

dapat dibuat petunuk mengenai tata cara 

penyelesaian masalah, petunjuk itu dapat 

diumumkan. Petunjuk tersebut merupakan 

peraturan kebijakan. Jadi  dalam penetapan 

peraturan kebijakan itu, pemerintah menentukan 

sendiri norma wewenang diskresi”.50 

Artinya wewenang diskresi yang diberikan 

kepada organ pemerintahan tersebut digunakan 

untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi 

pemerintahan yang tidak ditentukan secara tegas 

dalam undang-undang dan ketika dituangkan 

dalam bentuk tertulis, ia pada umuumnya menjadi 

peraturan kebijakan, dalam arti naar buiten gebracht 

schricftelijjk beleid menampakkan suatu kebijakan 

tertulis.51 Menurut Laica Marzuk, peraturan 

kebijakan tidak lain dari penggunaan freies Ermessen 

                                                           
50J.M. de Meij dan I.C. van der Vlies, Inleiding tot het Staatsrecht en 

het Bestuursrecht, Negende Druk, Kluwer, Deventer, 2004, hlm. 167. 
51Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum..., op. cit., hlm. 152. 
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dalam wujud tertulis. Peraturan kebijakan kelak 

diumumkan keluar lalu mengikat warga negara.52 

Bagir Manan dan Kuntana Magnar menulis: 

“Mengapa dalam melaksanakan keewenangan yang 

bersumber pada kebebasan bertindak tersebut perlu 

dibuat peraturan kebijakan? Apakah hal tersebut 

secara intrinsik tidak bertentangan dengan makna 

atau kebebasan bertindak itu sendiri? 

Pembuatan peraturan kebijakan diperlukan 

dalam rangka menjamin ketaat-asasan itu bukan 

hanya berlaku bagi tindakan yang bersumber atau 

yang berdasar peraturan perundang-undangan, juga 

berlaku bagi tindakan-tindakan yang didasarkan 

pada kebebasan bertindak. Kebutuhan ketaat-asasan 

ini bertalian dengan asas-asas umum 

penyelenggaraan pemerintah yang layak antara lain 

asas kesamaan, asas kepastian hukum, dan asas 

dapat dipercaya. Dengan adanya peraturan 

kebijakan tersebut maka akan terjamin ketaat-asasan 

tindakan administrasi negara dan untuk setiap 

peristiwa yang mengandung persamaan, kepastian 

hukum dan tindakan-tindakan dapat dipercaya 

                                                           
52Laica Marzuki dalam Philipus M. Hadjon, Hukum 

Administrasi..., op. cit., hlm. 56. 
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karena didasarkan kepada “peraturan” yang sudah 

tertentu.53 

 Dibawah ini akan disebutkan beberapa 

pendapat pakar tentang pengertian peraturan 

kebijakan. P.J.P. Tak menulis tentang peraturan 

kebijakan berikut ini: 

“Peraturan kebijakan adalah peraturan umum yang 

dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan 

dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan 

terhadap warga negara atau instansi pemerintahan 

lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak 

memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan dalam 

undang-undang formal baik langsung maupun tidak 

langsung. Artinya peraturan kebijakan tidak 

didasarkan pada kewenangna pembuatan undang-

undang – oleh karena itu tidak termasuk peraturan 

perundang-undangan yang mengikat umum – tetapi 

dilekatkan pada wewenang pemerintahan dari suatu 

organ administrasi dan terkait dengan pelaksanaan 

kewenangannya”.54 

                                                           
53Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Peranan..., op. cit., hlm. 168-

169. 
54P.J.P. Tak, Rechtsvorming in Netherland, Samsom H.D. Tjeenk 

Willink, 1991, hlm. 129. 
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J.B.J.M. ten Berge mengartikan peraturan 

kebijakan berikut ini: 

“Peraturan kebijakan diartikan suatu keputusan, 

dengan isi aturan tertulis yang mengikat umum, 

yang memberikan aturan umum berkenaan dengan 

pertimbangan berbagai kepentingan, penetapan 

fakta-fakta atau penjelasan peraturan tertulis dalam 

penggunaan suatu wewenang organ pemerintahan. 

Peraturan kebijakan juga mengenal ketentuan 

umum sebagai elemen pendefinisian konsep. 

Perbedaan utama peraturan kebijakan dengan 

peraturan perundang-undangan adalah bahwa 

pembuatan aturan umum – peraturan kebijakan – ini 

tanpa kewenangan pembuatan peraturan 

perundang-undangan”.55 Bagir Manan mengatakan 

bahwa: 

“Peraturan kebijakan yaitu peraturan yang dibuat – 

baik kewenangan maupun materi muatannya – 

tidak berdasar pada peraturan perundang-

undangan, delegasi atau mandat, melainkan 

berdasarkan wewenang yang timbul dari freies 

Ermessen yang diletakkan pada administrasi negara 

                                                           
55J.B.J.M. ten Berge, Bescherming..., op. cit., hlm. 94. 
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untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang 

dibenarkan oleh hukum. Aturan kebijakan hanya 

didapati dalam lapangan administrasi negara. 

Termasuk ke dalam kategori ini adalah surat edaran, 

juklak, dan juknis”.56 

 Berdasarkan beberapa pengertian beleidsregel 

tersebut tampak bahwa kemunculannya disebabkan 

karena beberapa kemungkinan yaitu; pertimbangan 

berbagai kepentingan, ketiadaan peraturan 

perundang-undangan, penentuan fakta-fakta, 

penjelasan peraturan perundang-undangan, dan 

interpretasi terhadap undang-undang: 

“Peraturan perundang-undangan banyak 

memberikan ruang pengambilan keputusan secara 

tegas terhadap organ pemerintah untuk secara 

mandiri mempertimbangkan berbagai kepentingan, 

yang dapat dipertimbangkan apakah harus 

menggunakan wewenang – kebebasan kebijakan – 

lalu kepada organ pemerintah diserahi kewenangan 

menilai apakah syarat-syarat untuk menggunakan 

wewenang itu terpenuhi – kebebasan menilai. 

Penggunaan ruang pertimbangan itu dapat diatur 

                                                           
56Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik), FH 

UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 15. 
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lebih lanjut dengan peraturan kebijakan. Meskipun 

demikian ketika peraturan perundang-undangan 

tidak ada, organ pemerintah masih memiliki 

wewenang mengeluarkan peraturan kebijakan, 

misalnya untuk menarik subsidi secara insidental, 

demi kepentingan yang lebih besar. Peraturan 

kebijakan juga dapat ditetapkan mengenai 

penentuan fakta-fakta. Hal ini terutama dengan 

memikirkan terhadap peraturan-peraturan yang 

berkenaan dengan cara-cara penanganan 

kepentingan tertentu. 

Akhirnya, organ pemerintah dapat menetapkan 

peraturan kebijakan yang berkaitan dengan 

interpretasi terhadap undang-undang. Peraturan 

perundang-undangan memberikan wewenang 

kepada organ pemerintah untuk membuat 

peraturan kebijakan, misalnya karena peraturan itu 

memuat norma samar dan sering tanpa petunjuk 

tegas mengenai cara-cara organ pemerintah harus 

melaksanakan peraturan tersebut. Organ 

pemerintah dapat memberikan penjelasan mengenai 

pelaksanaannya dengan memberikan interpretasi 

sebelum ditetapkan dalam bentuk peraturan 

kebijakan dan juga harus dilakukan sesuai 
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peraturan. Sesungguhnya organ pemerintah adalah 

penanggung jawab pertama untuk melaksanakan 

undang-undang”.57 

P. de Haan dan kawan-kawan, dengan 

merujuk pada pendapat J.H. van Kreveld, 

menyebutkan bahwa peraturan kebijakan ini 

mengandung empat elemen, yaitu: 

a. Peraturan umum; 

b. Berkenaan dengan pelaksanaan wewenang 

pemerintah terhadap warga negara; 

c. Ditetapkan oleh suatu instansi pemerintahan 

yang berwenang untuk itu, dan kewenangannya 

bukan berasal dari UUD atau undang-undang 

formal, tetapi implisit pada wewenang 

pemerintahan itu sendiri; 

d. Peraturan kebijakan itu terikat dengan asas-asas 

umum pemerintahan yang baik.58 

Peraturan kebijakan secara esensial 

berkenaan dengan: pertama, organ pemerintahan 

dalam hal ini semata-mata menggunakan wewenang 

untuk menjalankan tindakan-tindakan 

                                                           
57F.C.M.A. Michiels (red.), op. cit., hlm. 139-140, sebagaimana 

dikutip oleh Ridwan, Loc Cit, hlm. 149-150 
58P. de Haan, et.al, Bestuurscrecht..., op. cit., deel 1, hlm. 220. 
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pemerintahan; kedua, wewenang pemerintahan itu 

tidak terkait secara tegas; ketiga, ketentuan umum, 

digunakan untuk melaksanakan wewenang.59 

 F.C.M.A. Michiels mengatakan bahwa ada 

beberapa perbedaan yuridis penting, yang secara 

praktis memiliki akibat hukum, yaitu sebagai 

berikut:60 

a. Peraturan kebijakan tidak memerlukan dasar 

undang-undang. Wewenang untuk menetapkan 

peraturan kebijakan terletak pada kebebasan 

organ pemerintah untuk menggunakan 

„kebebasan‟ dengan baik dan konsisten. 

b. Untuk menetapkan dan mengubah peraturan 

kebijakan tidak berlaku ketentuan undang-

undang. Artinya peraturan kebijakan itu dapat 

disesuaikan dengan cepat dan mudah, yang 

keuntungannya sangat praktis dibandingkan 

dengan peraturan perundang-undangan. 

c. Peraturan kebijakan dapat disimpangi. Memang 

benar peraturan kebijakan itu pada prinsipnya 

untuk dilaksanakan, tetapi karena pada dasarnya 

                                                           
59H.D. van Wijk/ Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken..., op. cit., 

hlm. 271. 
60F.C.M.A. Michiels, op. cit., hlm. 63-64. 
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mempertimbangkan berbagai kepentingan dalam 

kondisi khusus penyimpangan peraturan 

kebijakan  itu dapat dibenarkan, dan untuk itu 

dapat diambil keputusan darurat. Peraturan 

perundang-undangan tidak dapat disimpangi. 

Memang benar pada peraturan perundang-

undangan itu dalam kondisi khusus dapat 

dirumuskan klausul untuk tidak diterapkan, 

namun kemungkinan penyimpangan aturan 

dasar itu dimuat dalam ketentuan itu sendiri, 

selain itu tidak boleh ada penyimpangan 

peraturan perundang-undangan. 

d. Peraturan kebijakan hanya dapat mengikat 

pemerintah sendiri, tidak warga negara. Tetapi 

karena pada dasarnya organ pemerintah harus 

melakukan tindakan berdasarkan peraturan 

kebijakan, secara faktual peraturan kebijakan 

memiliki efek yang sama dengan peraturan 

perundang-undangan. 

e. Peraturan perundang-undangan adalah hukum. 

Peraturan kebijakan hanya dianggap sebagai 

hukum dalam arti tertentu jika peraturan 

kebijakan itu „isi dan tujuannya terkait dengan 

peraturan hukum yang dilaksanakan‟. Pada 
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dasarnya hal ini terjadi ketika peraturan hukum 

itu memberikan hak, misalnya boleh 

menggunakan pos untuk penarikan pajak 

tertentu. 

Berdasarkan pendapat para pakar hukum 

tersebut diatas tampak bahwa peraturan kebijakan 

itu berkenaan dengan hal-hal tersebut berikut: 

a) Undang-undang yang bersifat umum, abstrak, 

dan tidak dapat mengatursemua hal terutama 

peristiwa konkret yang terjadi sehingga perlu 

memberikan wewenang kepada organ 

pemerintah untuk menyelesaikan peristiwa 

konkret tersebut; 

b) Pelayanan terhadap warga negara oleh organ 

pemerintah; 

c) Penggunaan wewenang pemerintahan, 

khususnya wewenang diskresi; 

d) Pertimbangan berbagai kepentingan, penentuan 

fakta, ataupun penafsiran undang-undang, dan 

di dalamnya terdapat pilihan yang dapat diambil 

oleh organpemerintah.61 

                                                           
61Ridwan, Loc Cit, hlm. 150. 
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Ada berbagai bentuk peraturan kebijakan ini 

yang ditemui dalam penyelenggaraan pemerintahan 

seperti garis-garis kebijakan, kebijakan, peraturan-

peraturan, pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, 

surat edaran, resolusi-resolusi, instruksi-instruksi, nota 

kebijakan, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, 

pengumuman-pengumuman. Pada dasarnya berbagai 

macam kebijakan itu ditujukan untuk intern 

administrasi, namun sekaligus mempunyai pengaruh 

ekstern dan oleh karenanya mengenai pula warga 

negara.62 

 

C. ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG 

LAYAK 

Asas-asas umum pemerintahan yang layak 

(AAUPL) dipahami sebagai asas-asas yang dijadikan 

sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian 

penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, 

adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran 

peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan 

tindakan sewenang-wenang. 

                                                           
62F.C.M.A. Michiels (red.), op. cit., hlm. 138. 
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Asas-asas umum pemerintahan yang layak 

(AAUPL) dipandang sebagai norma hukum tidak 

tertulis, namun harus ditaati oleh pemerintah. Sebagai 

asas umum atau hukum norma hukum tidak tertulis 

asas ini dapat diketemukan atau digali dari unsur 

susila, didasarkan pada moral sebagai hukum riel, 

bertalian erat dengan etika, kesopanan, dan kepatutan 

berdasarkan norma yang berlaku.Sebagai hukum tidak 

tertulis, arti yg tepat untuk AAUPL bagi tiap keadaan 

tersendiri, tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. 

Dengan asumsi yang demikian, maka Asas-asas 

umum pemerintahan yang layak berfungsi sebagai 

pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam 

menjalankan fungsinya dan juga sebagai alat uji bagi 

hakim administrasi negara (TUN) dalam menilai 

tindakan administrasi negara yang berbentuk 

beschikking dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi 

penggugat. 

Asas-Asas umum pemerintahan yang layak di 

pengaturannya diatur didalam UU No. 28 tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas 

dari korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN). Asas-asas 

umum pemerintahan yang layak menurut UU No. 

28/1999 tersebut adalah: 
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1. Asas kepastian hukum. 

yaitu asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang-

undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap 

kebijakan penyelenggara negara. 

2. Asas tertib penyelenggara negara. 

yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, 

keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian 

penyelenggara negara. 

3. Asas kepentingan umum. 

yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum 

dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif; 

4. Asas keterbukaan. 

yaitu asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang 

benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan negara dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, 

golongan dan rahasia negara. 

5. Asas proporsionalitas. 

yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan 

antara hak dan kewajiban penyelenggara negara; 

  



94 
 

6. Asas profesionalitas. 

yaitu asas yang mengutamakan keahlian 

berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

7. Asas akuntabilitas. 

yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara 

harus dapat dipertanggung jawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan 

tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

8. Asas kepastian hukum. 

dalam hal ini mempunyai dua aspek hukum yaitu 

materiel dan formal. Dalam aspek hukum materiel 

asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah 

diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan 

pemerintah, meskipun keputusan itu salah. 

Sedangkan aspek formal, asas ini memberikan hak 

kepada yang berkepentingan untuk mengetahui 

dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya; 

9. Asas keseimbangan. 

Menghendaki adanya keseimbangan antara 

hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan 

seorang pegawai; 
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10. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan. 

Asas ini menghendaki badan pemerintahan 

mengambil tindakan yang sama atas kasus-kasus 

yang faktanya sama; 

11. Asas kecermatan. 

Menghendaki agar pemerintah bertindak cermat 

dalam melakukan berbagai aktifitas 

penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga 

tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat; 

12. Asas motivasi setiap keputusan. 

asas ini menghendaki agar setiap keputusan badan-

badan pemerintahan harus mempunyai alasan yang 

cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan 

dan alasan itu tercantum dalam keputusan. 

13. Asas tidak mencampuradukkan kewenangan. 

asas ini menghendaki agar pejabat tata usaha negara 

tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan 

lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan 

yang berlaku atau menggunakan wewenang yang 

melampaui batas; 

14. Asas fair play „permainan layak‟. 

agar setiap warga negara diberi kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan 

keadilan serta diberi kesempatan untuk membela 
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diri dengan memberikan argumentasi sebelum 

dijatuhkannya putusan administrasi; 

15. Asas keadilan dan kewajaran. 

menghendaki agar setiap tindakan badan atau 

pejabat administrasi negara selalu memperhatikan 

aspek keadilan dan kewajaran. 

16. Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan 

yang wajar:  

menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan 

oleh pemerintah harus menimbulkan harapan-

harapan bagi warga negara; 

17. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang 

batal. 

Asas ini berkaitan dengan pegawai yang dipecat 

dengan ketetapan (beschikking) karena telah 

melakukan kejahatan, tetapi setelah proses di 

pengadilan pegawai tersebut dinyatakan tidak 

bersalah. Sehingga ini berarti bahwa surat ketetapan 

(beschikking) atas pemecatan pegawai tersebut batal. 

18. Asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. 

asas ini menghendaki pemerintah melindungi hak 

atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan 

juga hak kehidupan setiap pribadi masyarakat, 

sebagai konsekuensi negara hukum yang 
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demokratiss yang menjunjung tinggi dan 

melindungi hak asasi setiap masyarakat. 

19. Asas kebijaksanaan. 

menghendaki dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan 

untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus 

terpaku pada peraturan perundangan formal karena 

peraturan perundangan formal selalu membawa 

cacat bawaan yang berupa tidak fleksibel dan tidak 

dapat menampung semua persoalan serta cepat 

ketinggalan zaman, sementara perkembangan 

masyarakat itu bergerak dengan cepat dan dinamis. 

20. Asas penyelenggaraan kepentingan umum. 

menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan 

tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, 

yaitu kepentingan yang mencakup semua aspek 

kehidupan masyarakat.  

Adapun azas-azas umum pemerintahan yang 

layak menurut Kuntjoro Purbopranoto dikategorikan 

kedalam 13 (tiga belas) azas yaitu :63 

  

                                                           
63Koentjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum  Tata 

Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1978, 
hal. 29-30. 



98 
 

1. Azas kepastian hukum (principle of legal security). 

Azas ini menghendaki dihormatinya hak yang 

telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu 

keputusan badan atau pejabat administrasi 

negara.Oleh sebab itu menurut HR suatu lisensi 

tidak dapat dicabut kembali apabila kemudian 

ternyata bahwa dalam pemberian izin atau lisensi 

itu ada kekeliruan dari administrasi negara. Lisensi 

yang tidak boleh dicabut kembali itu haruslah 

berupa keputusan administrasi negara yang telah 

memenuhi syarat materiil (syarat kewenangan 

bertindak) dan syarat formil (syarat yang berkaitan 

dengan bentuk keputusan itu). Dengan demikian 

demi kepastian hukum bagi orang yang menerima 

keputusan, pemerintah harus mengakui keabsahan 

lisensi yang telah diberikan. 

Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa izin 

yang telah diberikan kepada seseorang untuk 

membangun supermarket tidak boleh ditarik 

kembali kendatipun ternyata kemudian lokasi 

supermarket itu diperlukan untuk kegiatan lain. 

Sebab bila mana izin sudah diberikan ternyata masih 

ada kemungkinannya untuk ditarik kembali berarti 

jaminan kepastian hukumnya tidak ada. 
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2. Azas keseimbangan (principle of proportionality). 

Azas keseimbangan ini menghendaki proporsi 

yang wajar dalam penjatuhan hukum terhadap 

pegawai yang melakukan kesalahan, artinya 

hukuman yang dijatuhkan tidak boleh berlebih-

lebihan sehingga tidak seimbang dengan kesalahan 

yang dilakukan pegawai yang bersangkutan.Pada 

saat ini di Indonesia sudah ada undang-undang 

tentang peradilan administrasi negara (UU No. 5 

tahun 1986) yang diharapkan lebih bisa menjamin 

pelaksanaan azas keseimbangan ini sehingga 

perlindungan hukum bagi pegawai negeri dapat 

lebih sempurna. 

3. Azas kesamaan dalam mengambil keputusan 

pangreh (principle of equality). 

Azas kesamaan dalam mengambil keputusan 

pangreh ini menghendaki agar dalam menghadapi 

kasus atau fakta yang sama alat administrasi negara 

dapat mengambil tindakan yang sama. 

Adanya azas ini mungkin akan menimbulkan 

kekaburan pengertian dengan azas yang pernah 

dikemukakan oleh Van Vollenhoven yaitu azas 

kasuistis dalam melaksanakan tindakan administrasi 

negara. Prinsip kasuistis ini menghendaki 
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perbedaan tindakan atau keputusan tersendiri atas 

peristiwa tertentu sehingga keputusan itupun tidak 

berlaku umum. 

Kekaburan pengertian ini bisa diatasi jika kita 

berpegang pada sikap bahwa badan-badan 

pemerintahan tetap bertindak secara kasuistik 

(terhadap berbagai fakta) dalam menghadapi 

masalah-masalah dibidangnya masing-masing, 

tetapi bersamaan dengan ini harus dijaga pula 

dalam menghadapi peristiwa dan fakta yang sama 

janganlah mengambil keputusan yang sifatnya 

saling bertentangan. 

4. Azas bertindak cermat (principle of carefulness). 

Azas bertindak cermat ini menghendaki agar 

administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-

hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga 

masyarakat. Tentang ini ada yurisprudensi hoge 

raad tanggal 9 Januari 1942 yang bisa dikemukakan 

sebagai contoh. Ditegaskan apabila ada bagian jalan 

yang keadaan nya tidak baik dan membahayakan 

maka pemerintah harus memberi tanda atau 

peringatan agar keadaan itu bisa diketahui oleh para 

pemakai jalan. Jika pemerintah lalai dalam 

melakukan ini dan ternyata menimbulkan 
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kecelakaan (kerugian) bagi warga masyarakat maka 

pemerintah dapat digugat agar mengganti kerugian. 

5. Azas motivasi untuk setiap keputusan pangreh 

(principle of motivation). 

Azas motivasi untuk setiap keputusan pangreh 

ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan 

pejabat pemerintah itu dapat bersandar pada alasan 

atau motivasi yang cukup yang sifatnya benar, adil 

dan jelas. Dengan alasan atau motivasi ini maka 

orang yang terkena keputusan itu menjadi tahu 

betul tentang alasan-alasan keputusan itu sehingga 

orang itu tidak menerimanya dapat memilih kontra 

argumen yang tepat untuk naik banding guna 

memperoleh keadilan. 

6. Azas jangan mencampur-adukkan kewenangan 

(principle of misuse of competence). 

Azas jangan mencampur adukkan kewenangan ini 

menghendaki agar dalam mengambil keputusan 

pejabat administrasi negara tidak menggunakan 

kewenangan atas kekuasaan diluar maksud 

pemberian kewenangan atau kekuasaan itu. 

Penggunaan kewenangan diluar maksud 

pemberiannya dalam hukum dikenal dengan istilah 

“detournement de pouvoir” (penyalahgunaan 
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wewenang), satu istilah yang berasal dari tradisi 

hukum Perancis. Bila pemerintah menggunakan uang 

untuk pembinaan olah raga yang diambil dari 

anggaran yang sebenarnya diberikan untuk 

pembinaan KUD maka tindakan pemerintah itu 

termasuk detournement de pouvoir. 

7. Azas permainan yang layak (principle of fair play). 

Azas permainan yang layak ini menghendaki 

agar pejabat pemerintah ini dapat memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga 

masyarakat untuk mendapat informasi yang benar 

dan adil, sehingga dapat pula memberi kesempatan 

yang luas untuk menuntut keadilan dan kebenaran. 

Dengan kata lain azas permainan yang layak ini 

menghargai instansi peradilan yang dapat diminta 

untuk memberi putusan yang adil oleh masyarakat 

baik melalui administratief beroep (instansi 

pemerintahan yang bersangkutan yang lebih tinggi) 

maupun  melalui badan-badan peradilan (diluar 

instansi itu). Pentingnya asas permainan yang layak 

ini ialah agar dapat dilakukan antisipasi jika 

ternyata instansi pemerintah memberikan 

keterangan yang kurang jelas, menyesatkan, berat 

sebelah atau subyektif. 
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Contoh : jika penawaran tertinggi satu tender 

diberitahukan kepada  satu perusahaan  secara 

rahasia agar perusahaan itu dapat memberikan 

penawaran yang lebih tinggi sehingga bisa menang, 

maka pejabat yang memberitahukan itu telah 

melakukan permainan yang tidak fair (melanggar 

azas fair play). 

Banyak contoh lain yang bisa dikemukakan 

dalam rangka fair play ini, tetapi yang terpenting 

dari azas permainan yang layak ini, pemerintah 

harus memberikan keterangan yang jelas, terbuka 

dan obyektif. 

8. Azas keadilan atau kewajaran (principle of reasonable 

or prohibition of arbitrariness). 

Azas keadilan atau kewajaran ini menghendaki 

agar dalam melakukan tindakan, pemerintah tidak 

sewenang-wenang atau berlaku tidak layak.Jika 

pemerintah melakukan tindakan tidak layak dan 

sewenang-wenang maka keputusan yang berkaitan 

dengan tindakannya dapat dibatalkan. 

9. Azas menanggapi pengharapan yang wajar (prinsiple 

of meeting raised expectation). 

Azas menanggapi pengharapan yang wajar ini 

menghendaki agar tindakan pemerintah dapat 



104 
 

menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi 

yang berpentingan. 

Contoh : seorang pegawai negeri yang memakai 

mobil pribadinya untuk keperluan dinas, misalnya 

dapat dianggap wajar untuK berharap mendapatkan 

kompensasi biaya pembelian bensin dan lain-lain. 

Azas-azas pemerintahan yang baik itu semula 

berasal dari pemikiran dan praktek  hukum 

admininsitrasi di negeri Belanda. Begitu juga 

ketigabelas azas yang diterangkan diatas. Oleh karena 

situasi dan kondisi antara Eropa dan Indonesia tidak 

selalu sama maka pengeterapan azas-azas tersebut di 

Indonesia harus disesuaikan dengan nilai-nilai 

luhurnya, artinya praktek administrasi negara 

(pemerintahan) di Indonesia tidak harus meniru atau 

mengikuti begitu saja praktek hukum dan 

yurisprudensi yang hidup di negeri Belanda. 

 

D. TEORI JENJANG NORMA HUKUM 

Dalam suatu negara hukum, hukum dimaknai 

sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang 

berpuncak pada konstitusi64 atau dengan kata lain 

                                                           
64Jimly Asshidiqie, Gagasan Dasar Tentang Konstitusi Dan 

Mahkamah Konstitusi, Dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri 
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diperlukan pengakuan normatif terhadap supremasi 

hukum yang diwujudkan pembentukan hierarki 

norma-norma hukum yang berpuncak kepada 

konstitusi.  

Ditinjau dari sudut pandang supremasi hukum 

(supremacy of law) pada hakekatnya pemimpin tertinggi 

negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, 

melainkan konstitusi yang mencerminkan hukum yang 

tertinggi. Bahkan Jimly Asshidiqie mengatakan bahwa 

dalam negara Republik yang menganut sistem 

pemerintahan presidensial yang murni, konstitusi 

itulah yang sebenarnya disebut sebagai kepala negara.65 

Ini disebabkan karena konstitusi sebagai sumber 

hukum tertinggi di dalam suatu negara berfungsi untuk 

menentukan dan mengatur mekanisme ketatanegaraan, 

yaitu mekanisme yang mengatur hubungan antara 

negara dengan masyarakat, masyarakat yang satu 

dengan masyarakat yang lainnya maupun hubungan 

antara organ-organ dalam negara itu sendiri. sehingga 

dalam hal ini supremasi hukum (supremacy of law) 

                                                                                                                               
(Penyunting), Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum: Memperingati 70 
Tahun Prof. DR. B. Arief Sidharta, SH, Refika Aditama, Bandung, 2008, 
hlm. 205. 

65Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 
Edisi Kedua, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 127. 
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diwujudkan ke dalam supremasi konstitusi (supremacy 

of constitution). 

Penegasan konstitusi sebagai hukum tertinggi 

atau supremasi konstitusi (the supreme law of the land) 

telah mendapatkan landasan konstitusional di dalam 

UUD 1945 pra dan pasca amandemen yang diatur 

dalam Penjelasan Umum UUD 1945 dan Pasal 1 Ayat 

(2) UUD NRI 1945. Dalam penjelasan umum UUD 1945 

dinyatakan bahwa: Pemerintahan berdasarkan atas 

sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat 

absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). 

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 

mengatur bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat 

dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.  

Rumusan di atas mempunyai arti bahwa 

kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara yang 

dimiliki oleh rakyat itu dilaksanakan, dengan merujuk 

kepada Undang-Undang Dasar, bukan dilaksanakan 

sesuai kehendak atau kekuasaan lembaga tertentu. 

sedangkan menurut Bagir Manan, penjelasan UUD 1945 

tersebut mengandung dua makna yaitu: pertama, 

pengaturan mengenai batas-batas peran negara atau 

pemerintahan dalam mencampuri kehidupan dan 

pergaulan masyarakat. Kedua, jaminan-jaminan hukum 
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akan hak-hak, baik sipil maupun hak-hak pribadi 

(individual rights), hak-hak politik (political rights), 

maupun hak-hak asasi yang melekat secara alamiah 

pada setiap insan baik secara pribadi atau kelompok.66 

Dalam negara hukum Pancasila, supremasi 

hukum (supremacy of law) mempunyai makna bahwa 

segala tindakan negara harus di dasarkan kepada 

norma-norma hukum yang sah dan tertulis. Norma-

norma hukum tersebut dituangkan kedalam peraturan 

perundang-undangan yang berpuncak kepada 

konstitusi. Oleh karena itu seluruh peraturan 

perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan 

konstitusi sebagai hukum tertinggi. Semua aturan 

hukum dan tindakan penyelenggara negara pada 

hakekatnya adalah untuk melaksanakan ketentuan 

Konstitusi. Konstitusi sebagai hukum tertinggi 

mengikat seluruh penyelenggara negara dan segenap 

warga negara. Dalam prinsip supremasi konstitusi 

diperlukan suatu hierarki norma hukum agar norma 

hukum yang lebih rendah tidak bertentangan dengan 

norma hukum yang lebih tinggi.  

                                                           
66Bagir Manan, Teori Dan Politik Konstitusi, Cet. Kedua, FH UII 

Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 238. 
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Berkaitan dengan hierarki norma hukum, Hans 

Kelsen mengemukakan tentang jenjang norma hukum 

atau yang disebut dengan stufenbautheorie. Menurut 

Hans Kelsen dalam stufenbautheorie, pembentukan 

norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang 

lebih tinggi, norma yang lebih tinggi pembentukannya 

ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi dan 

regressus (rangkaian proses pembentukan hukum) 

diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi (Grundnorm) 

yang menjadi dasar tertinggi validitas keseluruhan 

tatanan hukum.67 

Stufenbautheorie Hans Kelsen kemudian di 

kembangkan oleh muridnya yang bernama Hans 

Nawiasky. Dalam bukunya yang berjudul Allgemeine 

Rechtlehre, Nawiasky berpendapat bahwa suatu norma 

hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan 

berjenjang-jenjang. Norma yang dibawah berlaku, 

bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, 

norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan 

berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai 

pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma 

dasar. Lebih lanjut, bahwa selain norma itu berlapis-

                                                           
67Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Cet. 

Keenam, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 176. 
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lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu 

negara itu juga berkelompok-kelompok, dan 

pengelompokkan norma hukum dalam suatu negara itu 

terdiri dari empat kelompok besar yaitu: 

1. kelompok pertama disebut dengan norma 
fundamental negara (Staatsfundamentalnorm). 
Menurut Hans Nawiasky, Staats-fundamentalnorm 
adalah norma yang merupakan dasar bagi 
pembentukan konstitusi atau undang-undang 
dasar dari suatu negara (staatsverfassung), termasuk 
norma pengubahnya. Atau dengan kata lain 
staatsfundamentalnorm merupakan syarat bagi 
berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang 
dasar yang lebih dulu ada sebelum adanya 
konstitusi atau undang-undang dasar. Sedangkan 
Hamid Attamimi mengatakan bahwa 
staatsfundamentalnorm merupakan landasan dasar 
filosofisnya yang mengadung kaidah-kaidah dasar 
bagi pengaturan negara lebih lanjut. 

2. kelompok kedua disebut dengan aturan dasar 
negara atau aturan pokok negara 
(staatsgrundgesetz). Staatsgrundgesetz merupakan 
aturan-aturan yang masih pokok dan merupakan 
aturan-aturan umum yang masih bersifat garis 
besar, sehingga merupakan norma hukum tunggal. 

3. kelompok ketiga disebut dengan Undang-Undang 
“formal” (Formell Gesetz). Formal gesetz 
merupakan norma hukum yang berada dibawah 
staatsgrundgesetz yang merupakan norma hukum 
konkret dan terperinci serta berlaku dalam 
masyarakat yang sudah dapat dicantumkan sanksi 
baik pidana maupun sanksi pemaksa. 
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4. kelompok keempat disebut dengan aturan 
pelaksana dan aturan otonom (Verordnung & 
autonome satzung). Verordnung dan autonome satzung 
merupakan norma hukum yang terletak dibawah 
formell gezetz (undang-undang) yang mempunyai 
fungsi melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-
undang.68 

Berdasarkan teori Nawiasky di atas, maka 

jenjang norma Hukum di Indonesia adalah sebagai 

berikut:69 

Pertama, Staatsfundamentalnorm. Bagi bangsa 

Indonesia yang dimaksud sebagai 

Staatsfundamenltalnorm adalah Pancasila. Pancasila 

merupakan dasar negara Indonesia dan juga sebagai 

sumber dari segala hukum di Indonesia, yang mana 

Pancasila merupakan landasan dasar filosofis yang 

mengandung norma-norma dasar bagi pengaturan 

negara Indonesia. Dengan perkataan lain maka 

Pancasila merupakan bintang pemandu. Posisi ini 

mengharuskan pembentukan hukum positif adalah 

untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat 

digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan 

                                                           
68Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi 

dan Materi Muatan, Cet. Kedelapan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 
44-55. 

69
Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, Membangun Hukum 

Berdasarkan Pancasila, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 73-74. 
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ditetapkannya Pancasila sebagai 

Staatsfundamentalnorm maka pembentukan hukum, 

penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat 

dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Sehingga oleh 

Soekarno dalam pidato tanggal 1 Juni 1945, Pancasila 

disebut sebagai Philosofische Grondslag bagi Indonesia 

merdeka. 

Kedua, Staatsgrundgesetz. Staatsgrundgesetz 

merupakan aturan pokok/aturan dasar yang 

merupakan sumber bagi pembentukan Undang-

undang. Oleh karena itu di Indonesia yang disebut 

sebagai Staatgrundgesetz adalah UUD 1945. UUD 1945 

merupakan aturan dasar sebagai pedoman bagi 

pembentukan peraturan perundang-undangan 

dibawahnya. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dirumuskan dalam penjelasan umum UUD 1945 yang 

menyebutkan bahwa: 

maka telah cukup jikalau Undang-Undang Dasar 
hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat 
garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah 
pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk 
menyelenggarakan kehidupan negara dan 
kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan 
negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis 
itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang 
aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok 



112 
 

itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih 
mudah caranya membuat, merubah dan mencabut. 

Ketiga, Formell Gesetz. Formell Gesetz merupakan 

norma hukum konkret yang mengandung sanksi dan 

berlaku bagi masyarakat. Formell gesetz merupakan 

aturan hukum yang berada dibawah Undang-Undang 

Dasar. Oleh karena itu di Indonesia Formell 

gesetzdiartikan sebagai Undang-Undang. Selain 

Undang-Undang, di Indonesia yang termasuk 

kedalam lingkup formell gesetz adalah Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 

Keempat. Aturan otonom dan Aturan 

Pelaksana. Aturan otonom dan aturan pelaksana 

merupakan norma hukum yang berada dibawah 

Undang-Undang. Di Indonesia yang dimaksud 

sebagai aturan otonom dan aturan pelaksana adalah 

yang disebut sebagai Peraturan. Di Indonesia sendiri, 

Peraturan dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 

Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden dan 

Peraturan Daerah. 

Hierarki atau jenjang norma hukum tersebut 

dalam negara hukum Pancasila sangat diperlukan, 

karena dengan adanya hierarki norma hukum maka 

akan terjamin kepastian hukum untuk memberikan 
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landasan bagi pemerintah untuk menjalankan 

kekuasaannya. Dengan demikian, maka negara yang 

menata seluruh kehidupan di dalamnya berdasarkan 

atas aturan-aturan hidup yang telah dipositifkan 

secara formal sebagai undang-undang, yang oleh 

sebab itu telah berkepastian sebagai satu-satunya 

hukum yang berlaku diseluruh negeri.70 

Hierarki norma hukum dalam negara hukum 

Pancasila sangat diperlukan namun di dalam UUD 

tidak ada satu Pasal pun yang mengaturnya. Hierarki 

norma hukum hanya diatur di dalam level TAP MPR 

dan UU. Dengan mendasarkan pada hierarki norma 

hukum diatas, maka hierarki norma hukum71 yang 

                                                           
70Hal ini dapat dikatakan karena di Indonesia dipengaruhi oleh 

konsep kaum positivis. Dimana bagi kaum positivis, hukum 
merupakan norma-norma keadilan (ius) yang telah dibentuk 
(constitutum, constituted) menjadi aturan-aturan hidup oleh suatu badan 
legislatif melalui berbagai prosedur yang formal, dan yang kemudian 
daripada itu diumumkan (diundangkan) sebagai hukum yang berlaku 
secara pasti (dipositifkan) dalam suatu wilayah negara tertentu, yang 
oleh karena itu pula akan mengikat seluruh warga negara tanpa 
kecualinya. Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan 
Masalah, Cet. Pertama, Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. 264. 

71Menurut Arie Purnomosidi, seyogyanya digunakan istilah 
hierarki norma hukum daripada hierarki peraturan perundang-
undangan. Hal ini disebabkan karena: 

Pertama, penggunaan istilah norma hukum sesuai dengan yang 
digunakan oleh Hans Kelsen dalam teori Stufenbau dan juga pendapat 
dari Hans Nawiasky. 

Kedua, dalam tata urutan tersebut dicantumkanya UUD 1945 dan 
TAP MPR. Mencantumkan UUD 1945 dan TAP MPR sebagai peraturan 
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berlaku dan pernah berlaku di Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

Pertama, hierarki norma hukum menurut 

ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 Tentang 

                                                                                                                               
perundang-undangan tidaklah tepat karena baik UUD 1945 dan TAP 
MPR merupakan dasar bagi pembentukan peraturan perundang-
undangan. Sehingga lebih tepat jika digunakan norma hukum. 
Mengenai pendapat ini penulis akan mengutip pendapat dari Maria 
Farida Indrati Soeprapto, yang menyatakan bahwa: UUD 1945 tidak 
tepat kalau dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan, oleh 
karena UUD 1945 itu dapat terdiri atas dua kelompok norma hukum 
yaitu: 

1. Pembukaan UUD 1945 merupakan norma fundamental negara. 
Norma fundamental negara merupakan norma hukum tertinggi yang 
bersifat pre supposed dan merupakan landasan dasar filosofis yang 
mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut. 
sifat norma hukumnya masih secara garis besar dan masih bersifat 
umum, serta merupakan norma hukum tunggal, dalam arti tidak 
dilekati oleh norma hukum yang berisi sanksi. 

2. Batang tubuh UUD 1945 merupakan aturan dasar Negara yang 
merupakan garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara 
untuk menggariskan tata cara membentuk peraturan perundang-
undangan yang mengikat umum. Norma hukum dalam batang tubuh 
UUD 1945 masih bersifat garis besar dan merupakan norma hukum 
tunggal, jadi belum dilekati oleh norma hukum yang berisi sanksi. 

Sementara itu untuk TAP MPR, Maria Farida berpendapat 
bahwa TAP MPR merupakan aturan dasar atau aturan pokok negara 
seperti halnya dengan batang tubuh UUD 1945, yang berisi garis-garis 
besar atau pokok-pokok kebijakan negara, sifat norma hukumnya 
masih secara besar, dan merupakan norma hukum tunggal dan tidak 
dilekati oleh norma hukum yang berisi sanksi. Sehingga UUD 1945 dan 
TAP MPR tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan. 
menepatkan keduanya kedalam jenis peraturan perundang-undangan 
adalah sama dengan menempatkannya terlalu rendah. Lihat Arie 
Purnomosidi, Negara Hukum Pancasila (Analisis Terhadap UUD 1945 
Pra dan Pasca Amandemen, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2012, hlm. 
. 
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Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib 

Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan 

Peraturan Perundangan Repulik Indonesia. Dalam 

TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 disebutkan bahwa 

bentuk-bentuk peraturan perundangan Republik 

Indonesia menurut UUD 1945 ialah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
3. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perpu); 
4. Peraturan Pemerintah; 
5. Keputusan Presiden; 
6. Peraturan-Peraturan pelaksana lainnya. 

Kedua, hierarki norma hukum menurut 

Ketetapan MPR No. III/ MPR/2000 tentang Sumber 

Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-

Undangan. Dalam Pasal 2 TAP MPR No. 

III/MPR/2000 disebutkan bahwa tata urutan 

peraturan perundang-undangan merupakan 

pedoman dalam pembuatan aturan hukum 

dibawahnya. Tata urutan peraturan perundang-

undangan Republik Indonesia adalah: 

1. Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia; 
3. Undang-Undang (UU); 
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4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(PERPU); 

5. Peraturan Pemerintah (PP); 
6. Keputusan Presiden (Kepres) 
7. Peraturan Daerah (Perda). 

 Peraturan Daerah Provinsi; 
 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; 
 Peraturan Desa. 

Ketiga, hierarki norma hukum dalam UU No. 

10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Dalam UU No. 10/2004 jenis 

peraturan perundang-undangan hanya lima jenis. Hal 

ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 UU 

No. 10/2004 yang menyebutkan bahwa: Jenis dan 

hierarki peraturan perundang-undangan adalah 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang; 

3. Peraturan Pemerintah; 
4. Peraturan Presiden; 
5. Peraturan Daerah. 

 Peraturan Daerah Provinsi; 
 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; 
 Peraturan Desa. 

Keempat, hierarki Norma Hukum dalam UU 

No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Dalam UU No. 12/2011  
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terdapat tujuh jenis peraturan perundang-undangan. 

Yang menarik di sini adalah dicantumkannya kembali 

TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-

undangan yang mana dalam UU No. 10/2004 TAP 

MPR telah dihapuskan dari hierarki Peraturan 

perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 

12/2011 maka hierarki peraturan perundang-

undangan tersebut adalah: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang; 
4. Peraturan Pemerintah; 
5. Peraturan Presiden; 
6. Peraturan Daerah Provinsi; 
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Hierarki norma hukum sebagaimana yang 

diatur dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 jo TAP 

MPR No. III/MPR/2000 jo UU No. 10 Tahun 2004 jo 

UU No. 12 Tahun 2011 mendapat kritik dari Philipus 

M. Hadjon. Menurut Hadjon pembagian jenis aturan 

hukum – aturan hukum tersebut tidaklah tepat. 

Menurutnya karena seyogyanya aturan hukum hanya 
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dibagi menjadi tiga jenis saja, yaitu (1) Undang-

Undang Dasar; (2) Undang-Undang; (3) Peraturan.72 

Secara konstitusional, baik dalam UUD pra 

amandemen maupun UUD amandemen, norma hukum 

yang disebutkan  hanya ada hanya empat jenis, yaitu:  

1. UUD (Pasal 3 UUD 1945 jo Pasal 3 ayat (1) UUD NRI 

1945); 

2. UU (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 20 ayat (1) 

UUD NRI 1945); 

3. Perpu (Pasal 22 UUD 1945 jo Pasal 22 UUD NRI 

1945);  

4. PP (Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 5 ayat (2) 

UUD NRI 1945). 

Apabila jenis norma hukum yang ada dalam 

UUD diatas dihubungkan dengan hierarki berdasarkan 

TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 jo TAP MPR No. 

III/MPR/2000 jo UU No. 10/2004 jo UU No. 12/2011, 

maka ada tiga jenis norma hukum yang tidak 

disebutkan dalam UUD, yaitu (1) TAP MPR; (2) 

Keppres; dan (3) Perda. 

                                                           
72 Lihat Hadjon, Philipus M., Analisis Terhadap UU No. 10 Tahun 

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Sri 
Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (Penyunting), Butir-Butir 
Pemikiran Dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. DR. B. Arief 
Sidharta, SH, Refika Aditama, Bandung, 2008. hlm. 282. 



119 
 

E. PRODUK HUKUM DAERAH. 

Produk Hukum Daerah adalah  produk hukum 

berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah atau 

nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan 

Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD dan 

berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala 

Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, 

dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.73 Produk 

hukum daerah tersebut bersifat:74 

1. Pengaturan. Produk hukum daerah yang bersifat 

pengaturan berbentuk:  

a. Perda atau nama lainnya (misalnya qanun di 

Provinsi Aceh). Perda merupakan peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD 

dengan persetujuan bersama dengan kepala 

daerah. Perda terdiri dari 2 macam, yaitu: 

1) Perda Provinsi. Perda Provinsi merupakan 

peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan 

persetujuan bersama dengan Gubernur. 

                                                           
73Lihat Pasal 1 angka 16 Permendagri No. 1 Tahun 2014 Tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah. 
74Pasal 1 Permendagri No. 1 Tahun 2014. 
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2) Perda Kabupaten/Kota. Perda 

Kabupaten/Kota adalah peraturan daerah 

yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota 

dengan persetujuan bersama dengan 

Bupati/Walikota. 

Perda provinsi  memiliki hierarki lebih tinggi 

dari pada Perda kabupaten/kota. Karena Perda 

Provinsi tersebut memuat materi muatan untuk 

mengatur kewenangan provinsi dan/atau dapat 

mengatur kewenangan kabupaten/kota apabila 

terdapatpengaturan yang materi muatannya 

terkait kabupaten/kota.75 

b. Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Perkada 

adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan 

Bupati/Walikota.76 

c. Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH). PB 

KDH adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua 

atau lebih kepala daerah.77PB KDH terdiri dari: 

1) Peraturan bersama Gubernur; 

2) Peraturan bersama Bupati/Walikota.78 

                                                           
75Lihat Pasal 4 ayat (2), (3) dan (4) Permendagri No. 1 Tahun 

2014. 
76Pasal 1 angka 5 Permendagri No. 1 Tahun 2014. 
77Pasal 1 angka 6 Permendagri No. 1 Tahun 2014. 
78Pasal 6 Permendagri No. 1 Tahun 2014. 
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d. Peraturan DPRD. Peraturan DPRD adalah 

peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD 

Provinsi atau Pimpinan DPRD 

Kabupaten/Kota.79 Peraturan DPRD ini terdiri 

dari: 

1) Peraturan DPRD Provinsi; 

2) Peraturan DPRD Kabupaten/Kota. 

2. Penetapan. Produk hukum daerah yang berbentuk 

penetapan merupakan penetapan yang bersifat 

konkrit, individual dan final80 yang terdiri dari: 

a. Keputusan Kepala Daerah,  

b.  Keputusan DPRD;  

c.  Keputusan Pimpinan DPRD; dan  

d.  Keputusan Badan Kehormatan DPRD.81 

                                                           
79Pasal 1 angka 8 Permendagri No. 1 Tahun 2014. 
80Lihat Pasal 1 angka 9 Permendagri No. 1 Tahun 2014. 
81Lihat Pasal 8 Permendagri No. 1 Tahun 2014. 


