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ABSTRAK 

Soultan Athtar. 2020. Analisis Hukum Kebijakan Diskresi Oleh Pemerintah 

Dalam Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Studi 

Kasus Putusan Hakim Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG). 

Pembimbing: Dani Muhtada Ph.D 

Diskresi merupakan salah satu instrumen pemerintahan yang 

memberikan ruang kepada penyelenggara negara atau badan pemerintahan 

negara tanpa sepenuhnya dibatasi oleh undang-undang. Karena 

dibandingkan dengan perubahan atau perkembangan masyarakat yang 

cepat, ruang lingkup penerapannya sebagai peraturan tertulis (undang-

undang) terbatas. Maka dari itu pemerintah dapat menerapkan diskresi. 

Kenyataanya pada saat ini banyak masyarakat yang menganggap bahwa 

pejabat negara yang melakukan tindakan diskresi telah melakukan sebuah 

pelanggaran karena tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum atau 

tidak sesuai Standar Operasional Prosedur. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan 

konseptual dan pendekatan kasus. Jenis penelitian yuridis normatif dengan 

menganalisis bagaimana tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai 

tindakan diskresi dan ratio decidendi hakim dalam memutus perkara 

diskresi.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana pertanggungjawaban pejabat yang melakukan tindakan diskresi 

terutama terkait dengan penggunaan dana dan untuk mengetahui bagaimana 

ratio decidendi hakim dalam memutus perkara terkait dengan tindakan 

diskresi. 

Hasil penelitian ini menyatakan tindakan diskresi dapat dilakukan 

apabila telah memenuhi syarat-syarat, tujuan dan telah sesuai dengan 

prosedur dari tindakan diskresi dalam melakukan tindakan diskresi perlu 

disertakan bukti dan alasan yang tepat dan pertimbangan hakim dalam 

selama tindakan diskresi yang dilakukan oleh pejabat dapat dibuktikan 

kalua tindakan tersebut untuk melayani kepentingan umum dan bukan untuk 

kesejahteraan pribadi maka dapat digunakan sebagai alasan pembenar 

maupun pemaaf dalam pengadilan. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih perlunya kerja sama 

yang baik antara penegak hukum, pejabat yang berwenang dan masyarakat 

agar pejabat pemerintahan tidak takut dalam mengambil tindakan diskresi, 

dan seyogianya menahan diri dan teliti menggunakan hukum pidana, serta 

menerapkan sanksi pidana secara hemat-cermat dan manusiawi, agar dapat 

tercapainya cita-cita keadilan atau ius constitiuendum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah sebuah negara kesejahteraan (welfare state) hal ini 

tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terutama bab XIV 

tentang kesejahteraan sosial dan di awal pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 disebutkan bahwa Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa serta turut serta dalam penyelenggaraan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial (Paragraf 4 Pembukaan UUD 1945). Peraturan di atas 

memiliki pengaruh besar pada kegiatan pemerintah dalam mencapai tujuan 

nasional bangsa Indonesia yaitu kesejahteraan umum sesuai dengan konsep 

negara kesejahteraan. Pengaruh tersebut adalah merupakan kewenangan 

penyelenggaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan nasional yang membawa konsekuensi kepada partisipasi 

penyelenggara negara dalam segala aspek kehidupan masyarakat, sehingga 

pemerintah memiliki tanggung jawab bestuurzorg dan layanan publik. 

(Mustamu, 2011 : 1).  

Perubahan konsep dari nachwachtersstaat (negara patroli) menjadi 

konsep negara kesejahteraan membawa perubahan pada peran dan aktivitas 

pemerintah. Dalam konsep nachwachterstaat dianut asas 
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staatsonthouding, yaitu negara dan pemerintah tidak memiliki kewenangan 

untuk mencampuri sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah hanya pasif 

sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sementara konsep 

negara kesejahteraan, pemerintah diberi kewajiban untuk mencapai 

bestuurzorg (kesejahteraan umum), oleh karena itu pemerintah diberi 

kewenangan untuk mengintervensi semua bidang kehidupan masyarakat 

(staatsbemoeienis). Artinya, pemerintah harus bertindak proaktif dalam 

kehidupan sosial yang dinamis (Ridwan, 2013: 229). 

Dalam negara kesejahteraan, diperlukan pemerintahan yang kuat 

agar masyarakat dapat menikmati kesejahteraan yang lebih baik. Namun, 

pemerintahan yang kuat dapat melahirkan perilaku penyelenggara negara, 

yang merugikan rakyat melalui penyalahgunaan kekuasaan atau 

dilaksanakanya tindakan diskresi yang berlebihan (Muhlizi, 2012: 93). 

Untuk mencapai tujuan negara kesejahteraan, diperlukan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu, penyelenggara 

negara membutuhkan legitimasi dalam setiap tindakan yang akan dilakukan. 

Sebab, Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), bukan hanya 

berdasarkan kekuatan (maachstaat). (Anggriani, 2012: 42). Legitimasi dari 

berbagai bentuk tindakan pemerintah sangat diperlukan, karena artinya 

semua tindakan pemerintah harus berdasarkan norma hukum. Oleh karena 

itu, pemerintah tidak boleh bertindak di luar hukum. Artinya, meski 

pemerintah harus aktif melakukan tindakan untuk menciptakan 

kesejahteraan umum, namun tindakannya sendiri harus sesuai dengan 
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regulasi yang menaungi tindakan pemerintah tersebut. (Anggriani, 2012: 

41). Namun karena keterbatasan tersebut serta kelemahan dan kekurangan 

peraturan perundang-undangan, maka pemerintah diberikan kebebasan 

tindakan diskresi, yaitu kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas 

inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. 

Tindakan diskresi merupakan salah satu instrumen pemerintah yang 

memberikan ruang bagi pejabat atau badan tata usaha negara untuk 

menyelesaikan masalah tanpa sepenuhnya dibatasi oleh undang-undang 

(Lukman, 1996: 230). Seiring dengan tuntutan layanan publik yang terus 

meningkat, penyelenggara negara harus memberikan layanan untuk akivitas 

sosial dan ekonomi masyarakat. Tindakan diskresi merupakan salah satu 

instrument pemerintahan yang penting di tatanan negara kesejahteraan 

modern ini. Era globalisasi telah memungkinkan pemerintah untuk 

memperluas penggunaan tindakan diskresi yang melekat dalam jabatan 

publiknya. Karena dibandingkan dengan cepatnya perubahan atau 

perkembangan masyarakat, maka ruang lingkup yang dapat dicapai sebagai 

suatu peraturan tertulis terbatas, sehingga pemerintah pada suatu saat 

pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat 

dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, sedangkan pada 

prinsipnya penyelenggara pemerintahan tidak boleh menolak untuk 

melayanani masyarakat dengan menggunakan alasan  tidak ada hukum yang 

mengaturnya atau alasan hukum untuk menolak memberikan layanan 
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kepada publik. Maka dari itu pemerintah dapat menggunakan tindakan 

diskresi (Ridwan, 2013: 172-173). 

Tidak mudah untuk menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan 

Yang Baik (AAUPB) karena pejabat publik atau pejabat administrasi negara 

mempunyai kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Adanya 

dinamika yang menuntut perubahan-perubahan baik dari sisi pemerintahan 

maupun warga masyarakat serta kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. 

Karena itu dibutuhkan perlindungan baik untuk pejabat negara yang 

melakukan diskresi maupun untuk masyarakat. 

Dalam rangka perlindungan hukum, keberadaan Asas- Asas 

Pemerintahan Umum Yang Baik (AAUPB) ini memiliki peranan penting 

sehubungan dengan adanya terugtred van de watgever atau langkah mundur 

pembuat undang-undang (Ridwan, 2013: 136), yang memberikan 

kewenangan kepada administrasi negara untuk mendapat perarturan 

perundang-undangan dan adanya pemberian diskresi pada pemerintah. 

Warga negara sendiri harus dilindungi oleh undang-undang dari 

tindakan pemerintah, karena dalam berbagai situasi, warga negara atau 

badan hukum tunduk pada hukum yang ada, seperti persyaratan izin 

perdagangan, perusahaan atau perusahaan pertambangan. Oleh karena itu, 

warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapatkan perlindungan 

hukum terutama dalam hal kepastian hukum dan keamanan yang merupakan 

faktor penentu bagi kehidupan usaha. Selain ketimpangan hubungan antara 

pemerintah dengan warga negara, warga negara sebagai pihak yang lebih 
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dibandingkan dengan pemerintah, dan terakhir muncul berbagai 

perselisihan antara warga negara dan pemerintah tentang pengambilan 

keputusan. Ini merupakan cara pemerintah yang secara sepihak mencampuri 

kehidupan warga negara. Keputusan berdasarkan kewenangan bebas (vrije 

bevoegdheid) akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak sipil 

(Ridwan, 2013: 277). 

Meskipun demikian, bukan berarti kepada pemerintah tidak 

diberikan perlidungan hukum. Kenyataanya pada saat ini banyak 

masyarakat yang menganggap bahwa pejabat negara yang melakukan 

tindakan diskresi telah melakukan sebuah pelanggaran karena tindakan 

yang dilakukan tidak berdasarkan hukum atau tidak sesuai Standar 

Operasional Prosedur bahkan dalam situasi darurat dan sangat mendesak, 

birokrasi dapat mengambil tindakan atau keputusan yang bertentangan 

dengan perarturan dan batasan diskresi birokrasi sangat beragam tergantung 

dari perspektif yang digunakan. Padahal diskresi dilakukan semata-mata 

untuk kesejahteraan umum bukan untuk kesejahteraan pribadi. Hal ini yang 

membuat pejabat negara saat ini takut untuk melakukan tindakan diskresi 

sehingga tindakan diskresigagal untuk menutupi kekurangan dari asas 

legalitas. 

Sebagai contoh kecil tindakan diskresi yang dianggap adalah 

pelanggaran adalah guna menghindari penumpukan arus lalu lintas di jalan 

raya, meski saat itu lampu pengatur lalu lintas menyala merah, petugas 

polisi akan mengirimkan sinyal untuk terus berjalan menuju pengemudi 
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kendaraan. Hal tersebut tentu merupakan sebuah pelanggaran tetapi karena 

hal tersebut dilakukan semata-mata bukan dilakukan untuk kesejahteraan 

pribadi melainkan untuk kesejahteraan umum dan maka tindakan diskresi 

dapat dilakukan. 

Kasus lain adalah masalah tata cara pemberian izin HPHH 100 Ha 

dan penyetoran dana PSDH-DR ke kas daerah (Lukman, 2005: 178), 

Pimpinan Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak berani membeli peralatan 

pembangkit listrik dan lebih memilih untuk melakukan tindakan 

pemadaman listrik yang tentunya merugikan masyarakat, atau kurang 

beraninya Pertamina untuk menambah pasoka minyak tanag sehinga terjadi 

kelangkaan minyak tanah yang tentunya dapat menghambat baik kehidupan 

sosial maupun ekonomi masyarakat. (Nurhayati dan Gumbira, 2017: 42-43) 

Meskipun kebijakan merupakan bagian dari sistem, namun 

kebijakan yang dapat dianggap tindak pidana tentu saja menjadi masalah 

yang sulit. Pejabat pemerintah yang takut mengemudi pemerintah akan 

gagal beroperasi seperti yang diharapkan. Ketika pejabat pemerintah 

menjalankan fungsi dan kewenangannya, terutama dalam menjalankan 

fungsi dan kewenangannya, seringkali mereka dicurigai oleh aparat penegak 

hukum dan aparat hukum menganggapnya sebagai korupsi tersembunyi di 

balik kebijakan tersebut (Sihotang, 2017: 61). Menurut Anwar Usman, 

alasan kebijakan tersebut dikriminalisasi karena adanya perbedaan makna 

kata "dapat" pada unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana 

korupsi. Oleh karena itu, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah 
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Konstitusi, kata “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 33 UU Tipikor 

menegakkan kepastian hukum dan justru melanggar hak setiap orang. Hak 

atas rasa aman dan jaminan perlindungan dari rasa takut. Dalam Pasal 28G 

(1) UUD 1945 (Ulya, 2017: 414-415) 

Selain itu putusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Nomor 

45/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG yang menjadikan kepala desa Kampung 

Bekuang, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung 

sebagai terdakwa karena kepala desa telah mengajukan Permohonan 

Pencairan Biaya Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dari Alokasi Dana 

Desa (ADD)  Tahun Anggaran 2009 kepada Bupati Bandung dan 

mengajukan proposal Permohonan Bantuan Dana Program Penguatan 

Pembangunan Pedesaan (P4) dana-dana yang diajukan oleh terdakwa selaku 

Kepala Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung berasal 

dari APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2009 namun sebagian 

dari Dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan Daftar Rencana Kegiatan 

(DRK) yang telah dicantumkan dalam proposal yang telah diajukan namun 

digunakan oleh kepala desa untuk kegiatan lain di desa tersebut seperti 

untuk dana pembangunan prasarana desa, biaya perbaikan mushola, biaya 

pengerasan dan pembangunan jalan, dana tersebut dialihkan dalam bentuk 

kegiatan lain tidak untuk kesejahteraan pribadi.  

Kepala desa tersebut telah melakukan musyawarah dengan dihadiri 

oleh penduduk desa dan Badan Permusyaratan Desa. Tindakan pengalihan 

dana yang dilakukan oleh Kepala Desa Rancaekek Kabupaten Bandung 
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sudah sesuai dengan mekanisme yang tertulis dalam Perarturan Bupati 

Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Penguatan 

Pembangunan Perdesaan di Wilayah Kabupaten Bandung dan Perarturan 

Bupati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perarturan Bupati 

Bandung Nomor 20 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perarturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di 

Kabupaten Bandung. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas 

menunjukan bahwa perlunya penanganan dan kerjasama yang serius tentang 

perlindungan terhadap pejabat negara yang melakukan tindakan diskresi 

baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak pemerintah. Hal ini 

dilakukan untuk dapat memajukan kesejahteraan umum dari masyarakat 

yang sudah merupakan tujuan dari sebuah dari Bangsa Indonesia, dan 

memudahkan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Pejabat Negara 

dan Masyarakat sehingga tidak semua tindakan pemerintah yang tidak 

berdasarkan hukum dapat dimasukan ke ranah hukum, karena tidak semua 

tindakan pemerintah yang tidak berdasarkan hukum dilakukan untuk 

kesejahteraan pribadi melainkan untuk kesejahteraan umum. Dan 

bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari tindakan diskresi yang 

dilakukan pemerintah sehingga apabila masyarakat merasa dirugikan maka 

pejabat dapat memberikan pertanggungjawaban atas diskresi yang telah 

dilakukanya. Dengan demikian penulis mengambil judul yaitu “Analisis 

Hukum Kebijaka Diskresi Oleh Pemerintah Dalam Penggunaan 
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Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah (APBD) (Studi 

Kasus Putusan Hakim Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG)”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka diberikan 

gambaran tentang masalah tersebut, yang dapat ditentukan sebagai berikut: 

a. Kekuatan hukum positif dalam penegakan hukum terhadap 

pejabat pemerintah yang melakukan tindakan diskresi 

b. Pertanggungjawaban pejabat pemerintahan yang melakukan 

tindakan diskresi 

c. Pertimbangan hakim dalam mengadili putusan mengenai 

pejabat yang melakukan tindakan diskresi 

d. Peran hakim dalam mengadili putusan mengenai pejabat negara 

yang melakukan tindakan diskresi 

e. Sinkronisasi antara penegak hukum, pejabat pemerintahan dan 

masyarakat Indonesia terhadap pejabat pemerintahan yang 

melakukan tindakan diskresi  

1.3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penelitian difokuskan 

pada permasalahan yang diangkat penulis membatasi ruang lingkup 

penelitian untuk memudahkan pemecahan masalah tersebut, diantaranya: 

a. Pertanggungjawaban pejabat pemerintahan yang melakukan 

tindakan diskresi 
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b. Pertimbangan hakim dan peran hakim dalam mengadili pejabat 

pemerintahan yang melakukan tindakan diskresi 

1.4. Rumusan Masalah  

a. Bagaimana kebijakan oleh Kepala Desa Linggar terkait penggunaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat disebut 

sebagai tindakan diskresi? 

b. Bagaimana ration decidendi hakim terhadap kebijakan diskresi oleh 

Kepala Desa Linggar dalam putusan hakim nomor 

45/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Menjelaskan pengaturan tentang penggunaan tindakan diskresi 

dalam hukum nasional yang dapat digunakan bagi pejabat yang akan 

menggunakan tindakan diskresi. Sehingga dapat tercapai tujuan dari 

konsep welfare state yaitu kesejahteraan umum. 

b. Menjelaskan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah 

dalam melakukan tindakan diskresi sehingga dapat terhindar dari 

kriminalisasi 

1.6. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini yang dapat diharapkan adalah; 

a. Manfaat Teoritis 
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1. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat memperbanyak ilmu 

pengetahuan dalam bidanng Hukum Tata Negara khususnya 

tentang diskresi dan penelitian diharapkan dapat menjadikan 

pembaharuan penelitian dalam bidang teori pengembanga ilmu 

hukum khususnya mengenai tentang diskresi dan instrument 

pemerintahan 

2. Bagi Masyarakat dengan adanya penelitian diharapkan 

masyarakat dapat memahami mengenai instrument pemerintahan 

dan mengenai tindakan diskresi sendiri dan dengan adanya 

penelitian ini dapat menambah dan melengkapi karya ilmiah 

skripsi mengenai tindakan diskresi dan tindakan diskresi 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Pemerintah dapat memahami tentang instrument 

pemerintahan dan tentang tindakan diskresi serta dapat 

memahami pertanggungjawaban yang dapat dilakukan untuk 

tindakan diskresi sendiri dan dapat dijadikan kajian bagi 

pemerintah  

2. Bagi Masyrakat dapat memberi informasi kepada masyarakat 

mengenai prosedur dari tindakan diskresi serta terkait 

administrasinya dan sanksi dari pelanggaranya 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan. Pembahasan 

mengenai tindakan diskresi oleh pejabat pemerintah telah beberapa kali 

telah dilakukan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai sudut pandang 

yang berbeda. Akan tetapi belum ada yang membahas mengenai 

pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah yang 

melakukan tindakan diskresi dan bagaimana pertanggungjawaban yang 

dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan 

diskresi pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. 

 

No. 

 

Judul 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian Terdahulu Penelitian Terkini 

1.  Pengujian 

Keputusan 

Diskresi Oleh 

Pengadilan Tata 

Usaha Negara 

 

Oleh: Tri Cahya 

P. 

a. Penelitian 

tersebut tidak 

menggunakan 

Undang-

Undang Nomor 

30 Tahun 2014 

tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

a. Penelitian ini 

menggunakan 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan 

b. Membahas batas- 

batas dari 
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Fakultas Hukum 

Universitas 

Diponegoro 

Tahun: 2009 

dalam menguji 

keputusan 

diskresi yang 

dilakukan 

b. Dalam 

penelitian 

tersebut 

membahas 

wewenang 

Pengadilan Tata 

Usaha Negara 

dalam menguji 

keputusan 

diskresi. 

penggunaan  

tindakan diskresi dan 

syarat penggunaan 

tindakan diskresi 

menurut Undang-

Undang Nomor 30 

tentang administrasi 

Pemerintahan 

2. Analitis 

Normatif 

Terhadap 

Penggunaan 

Diskresi Oleh 

Pejabat 

Pemerintahan 

Dalam 

Hubunganya 

Dengan 

Penyalahgunaan 

Kewenangan 

Pada Tindak 

Pidana Korupsi 

 

a. Membahas 

mengenai 

penggunaan 

diskresi yang 

dilakukan oleh 

pejabat 

pemerintahan 

dalam 

hubunganya 

dengan 

penyalahgunaan 

wewenang 

a. Menganalisi putusan 

yang terjadi secara 

nyata akibat tindakan 

diskresi 

b. Diskresi yang 

dilakukan terkait 

penggunaan 

Anggaran Belanja 

dan Pendapatan 

Daerah 

c. Membahas mengenai 

pertimbangan hakim 

dalam mengadili 

perkara terkait 

pejabata 

pemerintahan yang 
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Oleh: 

Muhammad 

Taufiq Akbar M. 

Fakultas Hukum 

Universitas 

Hasanudin  

Tahun: 2017 

melakukan tindakan 

diskresi 

3.  Pertentangan 

Antara Diskresi 

Kebijakan 

Dengan 

Penyalahgunaan 

Wewenang 

Dalam Tindak 

Pidana Korupsi 

 

Nama: Nur 

Kumalaningdyah  

Fakultas Hukum 

Universitas 

Islam Indonesia  

a. Membahas 

mengenai 

bagaimana 

pertentangan 

antara diskresi 

kebijakan 

dengan 

penyalahgunaan 

wewenang oleh 

badan/pejabat 

pemerintah 

yang mengarah 

pada tindakan 

korupsi 

a. Membahas 

bagaimana 

pertanggungjawaban 

yang dapat dilakukan 

oleh pejabat ketika 

melakukan tindakan 

diskresi pasca 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan agar 

terhindar dari 

penyalahgunaan 

wewenang yang 

mengarah pada 

tindakan korupsi 

b. Membahas mengenai 

peran hakim dalam 

mengadili perkara 

mengenai tindakan 

diskresi yang 

dilakukan oleh 
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pejabat 

pemerintahan. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Kewenangan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kewenangan memiliki arti 

yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan, 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemerintah memiliki arti yaitu 

sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab 

terbatas untuk menggunakan kekuasaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wewenang menurut S.F. Marbun mengacu pada kemampuan untuk 

melakukan tindakan hukum public atau secara kemampuan untuk 
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melakukan hubungan hukum berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh 

karena itu wewenang dari pemerintahan memiliki sifat-sifat sebagai 

berikut: 

a. Express Implied 

b. Maksud dan tujuan yang jelas 

c. Terikat pada waktu tertentu 

d. Tunduk pada batasan waktu hukum tertulis dan tidak tertulis  

e. Isi wewenang dapat bersifat umum (abstrak) dan konkrit 

(Sinamo, 2015: 99) 

Kewenangan memiliki posisi yang penting dalam hukum 

administrasi nasional. F.A.M. Stroink dan J.G. steenbeek menyebutnya 

sebagai konsep dan inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum 

Administrasi negara karena mengandung hak dan kewajiban. Menurut 

Wewenang menurut Philipus M. Hadjon di dalam hukum publik 

mencakup setidaknya tiga (3) komponen , yaitu: 

a. Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang untuk 

mengontrol perilaku badan hukum dan orang 

b. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu dasar hukumnya 

harus ditunjukan 

c. Komponen konformitas hukum, berisi pengertian adanya standart 

wewenang, baik standart umum (semua jenis wewenang) maupun 

standart khusus (jenis wewenang tertentu) (Sinamo, 2015: 99). 
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Agar sutu negara dapat berkiprah, bekerja, berkapsitas, beprestasi 

melayani warganya maka negara harus dapat diberikan kekuasaan 

tetapi kekuasaan tersebut harus diberikan oleh undang-undang menurut 

asas legalitas hal ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan 

kekuasaan dan sesuai dengan negara Indonesia yaitu negara hukum. 

Bagir Manan menyatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum dak 

sama dengan kekuasaan (power). Kekuasaan hanya menjelaskan hak 

untuk mengambil tindakan atau tidak untuk mengambil tindakan. 

Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban, hak 

memiliki pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola 

sendiri sedangkan kewajiban memiliki pengertian secara horizontal 

berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib 

ikatan pemerintah mandat secara keseluruhan (Ridwan, 2011: 99-100). 

Konsep wewenang pemerintahan dimaksud tidak hanya wewenang 

membuat keputusan (besluit) tetapi semua wewenang dalam 

penyelenggaraan tugas pemerintahan. Wewenang pemerintahan 

berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi 3 yaitu: 

a. Wewenang yang bersifat terikat, yaitu wewenag yang harus 

sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan 

wewenang tersebut dapat dilaksanakan, termasuk dasar isi dan 

keputusan yang harus diambil. Disini terdapat aturan dasar yang 

mengatur wewenang tersebut, terdapat syarat yang mengikat  

pejabat tersebut ketika akan digunakanya wewenanng 
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b. Wewenang bersifat fakultatif, yaitu wewenang yang dimiliki oleh 

badan atau pejabat administrasi, namun demikian tidak ada 

kewajiban atu keharusan menggunakan wewenang tersebut dan 

masih ada pilihan lain walaupun pilihan tersebut hanya dapat  

dilakukan dalam hal keadaan tertentu berdasarkan aturan 

dasarnya. 

c. Wewenang bersifat bebas, yaitu wewenang badan atau pejabat 

pemerintahan (administrasi) dapat menggunakan wewenangnya 

secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi keputusan 

yang akan dikeluarkan, karena perarturan dasarnya memberi 

kebebasan kepada penerima wewenang tersebut (Sinamo, 2015: 

99-100). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan terdapat 3 cara untuk memperoleh 

wewenang yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi didasarkan 

pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dan undang-undang yang diberikan kepada instansi pemerintah dan / 

atau pejabat. Delegasi adalah kewenangan dari instansi pemerintah 

tingkat yang lebih tinggi dan/atau pejabat untuk lembaga / atau pejabat 

pemerintah tingkat yang lebih rendah, dan tanggung jawab serta 

tanggung gugatnya telah sepenuhnya dialihkan kepada delegasi.. 

Sedangkan, mandate adalah kewenangan instansi dan/atau pejabat 

pemerintah tingkat yang lebih tinggi kepada instansi dan/atau pejabat 
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pemerintah tingkat yang lebih rendah, dan tanggung jawab serta 

tanggung jawabnya tetap menjadi tanggung jawab pemberi tugas. 

2.2.2 Teori Penafsiran Hukum 

Ketentuan hukum tidak bisa begitu saja diterapkan pada 

peristiwanya. Untuk dapat menerapkan ketentuan hukum yang berlaku 

umum dan abstrak sifatnya pada peristiwa konkrit dan khusus sifatnya 

itu, hukum harus didefinisikan untuk arti, dijelaskan, interpretasi, dan 

diarahkan pada peristiwa. Pertama-tama harus mencari peristiwa 

hukum dari peristiwa konkritnya, lalu menafsirkan hukum sebagaimana 

berlaku (Mertokusumo dan Pitlo, 1993: 12). 

Interpretasi hukum (penafsiran) adalah metode penemuan hukum 

dalam hukumnya ada, tetapi tidak jelas apakah itu berlaku untuk 

peristiwa. Di sisi lain, bisa jadi hakim harus meninjau dan memutus 

perkara yang tidak ada perarturanya yang khusus. Di sini hakim 

dihadapkan pada kekosong atau tidak lengkap yang harus diisi atau 

diselesaikan, karena hakim tidak dapat menggunakan ketiadaan 

undang-undang atau undang-undang yang tidak lengkap sebagai alasan 

untuk menolak meninjau dan mengadili perkara. Hakim menemukan 

bahwa hukum menggunakan pemikiran analogi, metode penyempitan 

hukum, dan metode a contrario untuk mengisi kesenjangan. (Hidayat, 

2013: 155). 

Menurut Paul Scholten memberikan ada tiga (3) syarat dalam 

melakukan penafsiran hukum yaitu: 
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a. Meliputi materi positif (het dekken der positieve stof) 

b. Ajaranya tidak kontradiksi secara internal (de leer mag niet zich 

zelf tegenspreken) 

c. Memenuhi syarat estetis (aesthetische eischen) 

Di Indonesia, apabila ketentuan hukum ternyata tidak sejalan dengan 

Undang-Undang Dasar (UUD) Indonesia saat ini setelah diberlakukan 

di masyarakat, mereka dapat mengajukan peninjauan kembali 

ketentuan hukum tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah 

Konstitusi nantinya akan menilai apakah regulasi yang disusun bersama 

antara lembaga legislatif dan pemerintahan tersebut melanggar UUD 

1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh 

karena itu, Mahkamah Konstitusi menafsirkan ketentuan undang-

undang yang sebenarnya, apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau 

tidak. 

Hakim menggunakan pendapat atau kemampuannya berdasarkan 

pemahamannya tentang hukum itu sendiri. Dengan kata lain, hakim 

juga berbeda dalam menafsirkan konstitusi, sehingga suatu saat hakim 

akan saling bertolak belakang saat menafsirkan konstitusi suatu 

perkara. 

Hakim adalah sebuah profesi independen dalam bernalar. Sekalipun 

hakim adalah anggota kelompok ahli, independensi ini harus dijamin. 

Hakim yang bersikeras mempertahankan alternatif di luar penilaian 

rekan mereka harus dihormati. Oleh karena itu, dalil-dalilnya juga harus 
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dicantumkan dalam putusan berupa dissenting opinion atau concurring 

opinion (Hidayat, 2013: 156). 

Menurut saran Garvey dan Aleinikoff, ada enam metode tafsir 

konstitusi yang diterima secara luas oleh para ahli. Soedikno 

Mertokusumo juga meyakini ada cara penemuan hukum melalui tafsir 

hakim yaitu: 

a. Interpretasi Gramatical  

Hukum membutuhkan bahasa. Tanpa bahasa, tidak akan ada 

hukum. Oleh karena itu, bahasa merupakan alat hukum yang 

penting. Peraturan perundang-undangan dirumuskan dalam 

bahasa tertulis, keputusan pengadilan dirumuskan dalam bahasa 

yang logis dan sistematis, dan bahasa diperlukan untuk 

menandatangani perjanjian. (Mertokusumo dan Pitlo, 1993: 13).  

Penafsiran hukum berdasarkan bahasa merupakan penafsiran 

gramatical oleh hakim. Jika ekspresi rumusan hukum tidak 

jelas, hakim harus mencari kata atau kalimat yang dimaksud 

oleh pembuat undang-undang. 

b. Interpretasi Sistematis atau Logis  

Perarturan hukum atau legislasi merupakan bagian dari 

keseluruhan sistem hukum. Pentingnya perarturan hukum 

terletak pada sistem hukum. Di luar sistem hukum, aturan 

hukum tidak ada artinya kecuali hubungan dengan peraturan 

perundang-undangan lainnya. (Syaputra, 2008: 120). 
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Menafsirkan hukum dan peraturan dengan mengaitkan hukum 

dan peraturan dengan hukum dan peraturan atau hukum lain 

atau keseluruhan sistem hukum disebut interpretasi sistematis. 

Penafsiran hukum tidak boleh menyimpang dari atau 

meninggalkan sistem hukum atau sistem hukum (Mertokusumo, 

2009:40).  

Melalui penafsiran yang sistematis, hakim menghubungkan 

hukum dengan hukum dan peraturan atau hukum lainnya, 

sehingga memperlakukan hukum secara keseluruhan. 

c. Interpretasi Historis  

Penafsiran sejarah adalah menafsirkan hukum dengan melihat 

sejarah hukum yang terjadi pada saat hukum itu dibuat. Setiap 

ketentuan undang-undang memiliki sejarahnya masing-masing, 

mulai dari sejarah pembentukan undang-undang, hakim dapat 

mengkaji dan mempelajari maksud dari pembuat undang-

undang. (Syaputra, 2008: 120). 

d. Interpretasi teleologis atau sosiologis 

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim di sini memaknai 

undang-undang berdasarkan tujuan legislator. Kekhawatiran 

tentang tujuan hukum lebih diperhatikan dari sekedar 

pengucapan kata-kata. Hakim di sini untuk mencari tujuan dari 

undang-undang tersebut. Menurut undang-undang yang 
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obyektif dan ditentukan secara obyektif, tujuan ini berbeda 

dengan penafsiran sejarah. 

Ketika makna hukum ditentukan sesuai dengan tujuan 

kemasyarakatan, maka dilakukan interpretasi teleologis. 

Undang-undang telah beradaptasi dengan hubungan dan kondisi 

sosial baru. Ketentuan hukum yang lama digunakan sebagai 

sarana untuk menyelesaikan atau menyelesaikan sengketa yang 

ada saat ini. Gunakan metode ini hanya jika kata-kata dalam 

undang-undang dapat diartikan dengan berbagai cara 

(Mertokusumo, 2009: 61) 

e. Intepretasi Komparatif  

Interpretasi komparatif atau interpretasi dengan perbandingan 

adalah interpretasi berdasarkan hukum perbandingan. Melalui 

perbandingan, kami berharap dapat menemukan kejelasan 

ketentuan hukum yang relevan. Hal ini terutama untuk hukum 

yang dihasilkan oleh perjanjian internasional, karena penerapan 

terpadu akan menghasilkan hukum yang seragam, menjadikan 

perjanjian internasional sebagai subjek hukum atau hukum yang 

obyektif di beberapa negara. (Syaputra, 2008: 121) . 

f. Interpretasi futuritis 

Intinya, ini adalah interpretasi futuristik atau metode penemuan 

hukum yang diharapkan, dan interpretasi peraturan tertulis yang 
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dipandu oleh undang-undang yang tidak memiliki efek hukum. 

(Syaputra, 2008: 121). 

g. Interpretasi autentik/penafsiran sahih 

Menurut Drs. C.S.T. Kansil, yang dimaksud dengan penafsiran 

sahih/autentik adalah penafsiran  yang jelas atas makna kata-

kata yang diberikan oleh pembuat undang-undang. Misalnya, 

Pasal 98 KUHP "malam" mengacu pada waktu antara matahari 

terbenam dan matahari terbit. (Kansil, 1989: 69). 

h. Interpretasi ekstensip dan restriktif 

Interpretasi ekstensif yang memperluas arti kata-kata dalam 

suatu peraturan sehingga peristiwa dapat dimasukkan, seperti 

"listrik" termasuk "benda". Interpretasi restriktif merupakan 

interpretasi yang membatasi / menghilangkan arti kata-kata 

dalam peraturan perundang-undangan. Misal “kerugian” tidak 

termasuk kerugian yang “tidak berwujud”, seperti sihir, cacat 

tubuh, dll. (Kansil, 1989: 70). 

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap bagaimana 

penilaian yang dilakukan oleh hakim dalam menghadapi tindakan 

diskresi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

2.2.3 Teori Good Governance 

Good Governance adalah proses di mana pemerintah membimbing 

dan mendistribusikan kekuasaan secara merata kepada semua aspek 

masyarakat untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang 
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berkaitan dengan kehidupan publik dan semua pekerjaan pembangunan 

politik, ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan dalam sistem 

pemerintahan (Sinambela, 2006: 47). 

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan prosedur 

pemerintahan dan warga negara untuk mengelola sumber daya dan 

memecahkan masalah publik. Dalam konsep pemerintahan, pemerintah 

hanya sebagai partisipan, tidak selalu pengambil keputusan. Makna 

peran pemerintah sebagai penyedia pembangunan dan pelayanan serta 

infrastruktur akan ditransformasikan menjadi pendorong untuk 

menciptakan lingkungan yang memfasilitasi pihak lain di masyarakat. 

Pemerintahan membutuhkan pendefinisian ulang peran negara, yang 

berarti pendefinisian ulang peran warga negara. Tuntutan warga 

semakin tinggi, termasuk memantau sistem tanggung jawab pemerintah 

itu sendiri (Hetifa, 2003: 1-2). 

Dapat dikatakan good governance adalah pelaksanaan 

pembangunan yang kokoh dan bertanggung jawab atas prinsip 

demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari alokasi dana investasi 

yang tidak tepat, mencegah korupsi di bidang politik dan administrasi, 

melaksanakan disiplin anggaran, dan membentuk kerangka hukum dan 

politik. Selama ini birokrasi di daerah dinilai tidak kompeten. Dalam 

keadaan seperti itu, pemerintah daerah mempertanyakan 

kemampuannya dalam melaksanakan desentralisasi. Di sisi lain, 
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mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi 

menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan. 
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transparansi, daya tanggap, pembangunan konsensus, kesetaraan, 

efektivitas dan efisiensi, tanggung jawab dan visi strategis. 

Menurut United Nation Development Program (UNDP) ada 4 ciri ciri 

dari good governance yaitu (Hetifa, 2003: 3): 

  

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terdapat empat 

belas (14) nilai yang menjadi dasar tata kepemerintahan yang baik 

yaitu: 

a. Wawasan ke depan (Visionary) 

b. Keterbukaan dan Transparansi (Openness and Transparency) 

c. Partisipasi Masyarakat (Participation) 

d. Tanggung Gugat (Accountability) 

e. Supremasi Hukum (Rule of Law) 

f. Demokrasi (Democracy) 

g. Profesionalisme dan Kompetensi (Profesionalism and 

Competency) 
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h. Daya Tanggap (Responsiveness) 

i. Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiveness) 

j. Desentralisasi (Decentralization) 

k. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (Private 

Sector and Civil Society Partnership) 

l. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (Commitment to 

Reduce Inequality) 

m. Komitmen pada perlindungan lingkungan hidup (Commitment to 

Environmental Protection) 

n. Komitmen pada pasar yang fair (Commitment to Fair Market) 

Menurut United Nation Development Program mengemukakan 

bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dalam praktek 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi: 

a. Partipasi  

Baik laki-laki atau perempuan, setiap orang atau anggota 

masyarakat dapat memiliki hak yang sama untuk berbicara 

dalam proses pengambilan keputusan secara langsung atau 

melalui badan perwakilan sesuai dengan minat dan keinginan 

mereka sendiri. 

b. Aturan Hukum (Rule od Law) 

Kerangka hukum dan hukum harus adil, konsisten dalam 

penegakan dan dan dipatuhi secara lengkap, terutama yang 

berkaitan dengan supremasi hukum hak asasi manusia. 
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c. Transparansi (Transparency) 

Transparansi harus dibangun dalam kerangka arus informasi 

yang bebas. 

d. Daya tanggap (responsivenes) 

Setiap instansi dan prosesnya harus berkomitmen memberikan 

layanan kepada berbagai pemangku kepentingan. 

e. Berorientasi pada konsensus (consensus orientation) 

Pemerintahan yang baik akan berperan sebagai perantara 

berbagai kepentingan untuk mencapai mufakat atau mencari 

peluang terbaik untuk kepentingan semua pihak.Jika 

memungkinkan, semua pihak juga dapat, dan jika 

memungkinkan, juga dapat diterapkan pada berbagai kebijakan 

dan prosedur yang akan ditetapkan.. 

f. Berkeadilan (Equity) 

Tata kelola pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan 

yang baik bagi laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan 

dan menjaga kualitas hidup. 

g. Efektifitas dan Efisiensi (effectiveness and Efficiency) 

Setiap aktivitas dan proses kelembagaan diarahkan dengan 

memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya yang tersedia untuk 

menghasilkan produk yang benar-benar memenuhi kebutuhan. 

h. Akuntabilitas (accountability) 
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Organisasi sektor publik, organisasi di sektor swasta dan 

masyarakat sipil bertanggung jawab (akuntabilitas) kepada 

publik (masyarakat umum) dan pemangku kepentingan (stake 

holders). 

i. Visi strategis (strategic vision) 

Para pemimpin dan komunitas memiliki pandangan yang luas 

dan jangka panjang tentang pemerintahan yang baik serta 

kebutuhan pembangunan manusia, bersamaan dengan 

dirasakanya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. 

Jika pemerintah sudah memiliki mekanisme untuk melaksanakan 

semua tugas, maka dapat menerapkan konsep good governance 

berdasarkan prinsip-prinsip di atas. Dalam hal ini, Sinambela (2006: 51) 

memberikan delapan (delapan) kriteria yang harus dipenuhi agar 

menghasilkan mekanisme yang menghasilkan good governance. 

Standar tersebut adalah sebagai berikut (Sinambela, 2006:51): 

a. Dukungan kuat masyarakat terhadap lembaga publik memiliki 

legitimasi, termasuk birokrasi dan lembaga lain yang secara 

mandiri dibentuk oleh masyarakat. 

b. Kebebasan berpendapat dapat menyampaikan keinginan atau 

kepentingan setiap lembaga atau kelompok masyarakat yang 

ada sehingga semua pemangku kepentingan dapat berpartisipasi 

aktif dalam semua proses pembangunan. 
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c. rangka hukum berupa kepastian hukum dan yuridis ada untuk 

menjamin upaya penegakan keadilan. 

d. Adanya akuntabilitas dan transparansi dalam mekanisme 

birokrasi 

e. Tersedianya informasi pembangunan yang dapat diperoleh 

publik dengan mudah dan leluasa. 

f. Menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam memberikan 

pelayanan publik. 

g. . Menjalin hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah 

dan organisasi masyarakat sipil. 

h. Peluang untuk mengoreksi, memperbaiki dan / atau menganulir 

setiap kebijakan pemerintahan dan pembangunan sangat luas, 

karena dalam prakteknya tidak sesuai kepentingan lokal, 

nasional, regional atau global. 

Dalam sebuah negara hukum tentunya terdapat berbagai 

permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, 

terutama untuk mencapai tujuan nasional. 

 Keadaan ini dapat dihindari apabila penyelenggara negara yang 

diwakili oleh aparatur sipil negara  dapat melaksanakan fungsi dan 

wewenangnya berpegang teguh pada penegakan hukum dan AAUPB, 

serta tidak melanggar hak asasi warga negara. AAUPB merupakan nilai 

etika yang berkembang dalam hukum tata usaha negara yang fungsinya 

untuk mencegah terjadinya perselisihan kepentingan antar instansi atau 
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pejabat tata usaha negara, dan digunakan sebagai pedoman bagi instansi 

atau pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan peraturan / 

keputusan (beschikking) (Marbun, 2003: 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagi warga masyarakat, Asas-Asas Pemerintahan Umum Yang Baik 

dapat digunakan sebagai pencari keadilan. (Ridwan, 2013: 239) Asas-

Asas Pemerintahan Umum Yang Baik dapat dipergunakan sebagai 

dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 Ayat 2 Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa: 

“Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana 

dimaksud dala ayat 1 adalah: 

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan 

dengan perarturan perundang-undangan yang berlaku 
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b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan 

dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) 

Bagi hakim tata usaha negara, Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkaji dan membatalkan 

putusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Selain 

itu, Asas Umum Pemerintahan yang Baik juga sangat berguna bagi 

lembaga legislatif untuk menyusun undang-undang. (Ridwan, 2013: 

239). 

2.2.4 Teori Negara Hukum 

Plato mengemukakan gagasan negara hukum dalam karya tulisnya 

“Nomoi”. Dalam Nomoi, Plato meyakini bahwa penyelenggaraan 

negara yang baik didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. 

Aristoteles kemudian menekankan gagasan ini dalam karya tulisnya 

yang berjudul "Politica". Aristoteles menunjukkan bahwa negara yang 

baik adalah negara yang diatur oleh konstitusi dan terkait dengan 

hukum. Menurut Aristoteles, pemerintahan konstitusional memiliki tiga 

unsur yaitu: 

a. Pemerintahan yang menjalankan kepentingan publik 

b. Pemerintahan dilaksanakan hukum sesuai dengan ketentuan 

hukum yang ada, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-

wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi 
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c. Pemerintahan konstitusional adalah pemerintahan yang 

dijalankan sesuai dengan keinginan rakyat, bukan dalam bentuk 

tekanan otokratis. 

Pada abad ke-19, Freidrich Julius Stahl meciptakan konsep 

rechtstaat. Menurut konsep rechstaat yang dicetuskan Freidrich Julius 

Stahl unsur-unsur dari negara hukum adalah: 

a. Perlindungan hak asasi manusia  

b. Pemisahan atau distribusi kekuasaan untuk melindungi hak-hak 

c. Pemerintahan berdasarkan regulasi yang ada  

d. Sengketa pengadilan administratif  

Pada wilayah Anglo-saxon, munculah konsep negara hukum yang 

dicetuskan oleh A.V. Dicey yaitu konsep negara hukum rule of law. 

Dalam konsep negara hukum rule of law terdapat unsur-unsur sebagai 

berikut: 

a. Hukum adalah yang tertinggi (supremacy of the law). Tidak ada 

kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power) 

dalam arti seseorang hanya dapat dihukum apabila melanggar 

hukum 

b. Posisi yang sama menghadapi hukum (equality before the law). 

klaim ini berlaku untuk orang dan warga biasat 

c. Hukum dan keputusan pengadilan melindungi hak asasi 

manusia. 
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Dalam perkembangannya, konsep negara hukum telah mengalami 

penyempurnaan yang biasanya terlihat dari unsur-unsur berikut ini: 

a. Sistem pemerintahan negara berdasarkan kedaulatan rakyat 

b. Pemerintah harus menjalankan tugas dan kewajibannya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan  

c. Perlindungan hak asasi manusia (warga negara) 

d. Pembagian kekuasaan dalam negara  

e. Pengawasan oleh peradilan (rechterlijke controle) bebas dan 

independen, yang berarti bahwa peradilan sepenuhnya tidak 

memihak dan tidak tunduk pada pengaruh administratif 

f. Anggota masyarakat atau warga memainkan peran nyata dalam 

memantau tindakan pemerintah dan implementasi kebijakan 

g. Keberadaan sistem ekonomi dapat menjamin pemerataan 

sumber daya yang dibutuhkan oleh warga negara untuk 

kesejahteraan 

Dengan perkembangan negara dan pemerintahan, maka negara 

kesejahteraan (welfare state) merupakan konsep yang dianut negara 

hukum yang dunia saat ini, terutama setelah Perang Dunia II, konsep 

negara kesejahteraan dijunjung tinggi oleh semua negara di dunia. 

Konsep negara kesejahteraan ini merupakan tanggapan atas kegagalan 

konsep negara patroli atau negara peronda. Dalam konsep negara 

patroli terdapat prinsip yang membatasi peran negara dan pemerintahan 

dalam bidang politik dan ekonomi. Karena pembatasan ini maka 
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pemerintah atau pemerintah negara bagian menjadi pasif, sehingga 

biasa disebut negara penjaga malam (nachtwakerstaat). Dalam 

praktiknya, adanya pembatasan negara dan pemerintah telah 

menyebabkan penyiksaan terhadap kehidupan warga negara, yang pada 

gilirannya menimbulkan reaksi dan keresahan sosial. Dengan kata lain, 

konsep negara peronda malam gagal dalam implementasinya 

Kemudian, karena gagalnya penerapan nachwakerstaat, muncul 

gagasan untuk menjadikan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung 

jawab atas kesejahteraan rakyatnya, negara kesejahteraan. Ciri utama 

negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, doktrin negara 

kesejahteraan merupakan bentuk khusus peralihan asas dari 

staatshounding, yang membatasi peran negara dan pemerintah dalam 

mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, 

menjadikannya staatbemoeienis. Negara dan pemerintah dituntut untuk 

berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai 

langkah menuju kemakmuran selain menjaga ketertiban dan keamanan. 

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Asas 

legitimasi sangat erat kaitannya dengan gagasan demokrasi dan gagasan 

negara hukum. Pemikiran demokratis mensyaratkan bahwa segala 

bentuk undang-undang dan keputusan harus disetujui oleh perwakilan 

rakyat, dan kepentingan rakyat harus diperhatikan semaksimal 

mungkin. Konsep negara hukum mensyaratkan bahwa 
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penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berdasarkan hukum 

dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat yang 

diatur oleh undang-undang. Menurut Sjachran Basah, asas legalitas 

mengacu pada upaya menjalin duet yang utuh antara pemahaman 

kedaulatan hukum dan pemahaman tentang kedaulatan rakyat yang 

berdasarkan pada prinsip monodualitas dan sifat hakikatnya didasarkan 

pada asas konstitutif. Indroharto yakin penerapan asas legalitas akan 

mendukung terlaksananya kepastian hukum dan perlakuan yang sama. 

Namun, undang-undang itu sendiri tidak sempurna dan memiliki 

kekurangan, oleh karena itu kewenangan yang diberikan kepada badan 

administrasi nasional untuk mengambil tindakan sendiri biasa disebut 

dengan diskresi. 

E. Utrecht menyatakan bahwa kekuasaan administrasi negara dalam 

bentuk legislasi meliputi: 

a. Kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan 

sendiri, terutama ketika menangani masalah-masalah besar yang 

belum ada perarturanya pada legislatif pusat  

b. Kewenangan administrasi negara untuk merumuskan aturan 

dasar untuk delegasi. Karena legislator pusat tidak bisa 

memperhatikan setiap masalah yang muncul, dan karena 

pembuat undang-undang hanya bisa menyelesaikan masalah 

umum dan tidak bisa menyelesaikan setiap detail interaksi 

sehari-hari, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk 
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menyesuaikan peraturan-peraturan legislator pusat yang 

dirumuskan sesuai dengan situasi masyarakat yang sebenarnya. 

c. Droit function yaitu Penyelenggara negara memiliki 

kewenangan untuk menafsirkan sendiri berbagai regulasi, yang 

berarti penyelenggara negara berhak mengoreksi pekerjaan 

pembuat undang-undang. 

2.3 Landasan Konseptual 

2.3.1 Pejabat  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah jabatan 

diartikan sebagai pekerjaan atau tugas yang berkaitan dengan suatu 

pangkat dan kedudukan dalam suatu pemerintahan atau organisasi. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud 

pejabat adalah pegawai negeri yang menduduki jabatan tertentu.  

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian dalam Pasal 1 ayat (5) bahwa kedudukan negara 

adalah jabatan di bidang eksklusif yang ditentukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, termasuk jabatan sekretariat pada 

lembaga tertinggi atau tertinggi negara dan panitera pengadilan. 

Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (4) bahwa Pejabat Negara  adalah 

pimpinan dan anggota instansi tertinggi/tertinggi negara sebagaimana 

dimaksud dalam UUD 1945, serta penyelenggara negara lainnya yang 

ditetapkan oleh undang-undang. 
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negara dimana sumber dananya berasal dari APBN dan APBD. 

Sehingga dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pejabat publik 

tidak hanya dalam ruang lingkup badan pemerintahan saja, melainkan 

badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan penyelenggaraan 

negara. 

Dalam menjalankan tugasnya pejabat akan diberikan instrumen 

pemerintahan yaitu alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh 

pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-

tugasnya. Pejabat menggunakan berbagai instrument yuridis dalam 

menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan 

dan kemasyarakatan, seperti perarturan perundang-undangan, 

keputusan-keputusan, perarturan kebijakan, perizinan, instrumen 

hukum keperdataan. Dan tindakan diskresi yang juga termasuk dalam 

instrumen pemerintahan yang memberikan kebebasan terhadap pejabat-

pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan 

tindakan tanpa harus terikat pada undang-undang. 

2.3.2 Ratio Decidendi 

Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa salah satu unsur 

yang harus dicantumkan dalam putusan hakim adalah dasar hukum 

yang mendasari putusan tersebut. Sebelum hakim memberikan putusan 

untuk menjawab permintaan penggugat, hakim terlebih dahulu harus 

membuat dasar pertimbangan hukum, ratio decindendi atau reasoning 
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yaitu argumentasi atau alasan hukum untuk sampai pada suatu putusan. 

Hakikat perkara peradilan, yakni satu bagian bisa dianggap mempunyai 

sifat yang menentukan, disebut ratio decidendi. Ratio decidendi adalah 

fakta penting dan faktor "esensiil" yang mengakibatkan pada keputusan 

semacam itu. (Pudjosewojo, 1983: 37-38). Bagian putusan yang 

mengacu pada pertimbangan hukum atau biasa disebut dengan 

konsiderans berisi uraian tentang pertimbangan hukum suatu perkara. 

(Hudjon, 2002: 356). 

Pertimbangan hukum hakim meliputi (antara lain) dalil atau alasan 

hakim yang dijadikan faktor pertimbangan dalam keputusan hakim. 

Argumen atau alasan dalam pertimbangan tersebut disebut Ratio 

Decidendi. Ratio Decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan 

pengadilan dalam mengambil keputusan. Ratio decidendi yang 

termasuk dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan merupakan 

salah satu tolak ukur dalam menentukan kualitas putusan pengadilan. 

Untuk putusan yang tidak memasukan pertimbangan maka putusan 

tersebut dapat batal demi hukum (Wiyono, 2013: 2). 

Teori tersebut didasarkan pada landasan filosofis dasar, 

mempertimbangkan semua aspek yang terkait dengan pokok perkara 

yang dipersengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan pokok perkara yang dipersengketakan 

sebagai dasar hukum pengambilan keputusan. Pertimbangan hakim 
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harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum 

dan memberi keadilan pada pihak yang berperkara. 

Alasan hakim menganggap faktor hukum dalam putusan harus 

memiliki efek yuridis dan menjadi dasar putusan. Putusan pengadilan 

harus memuat ketentuan-ketentuan tertentu dari peraturan perundang-

undangan yang relevan dan landasan hukum dan unwritten law, sebagai 

dasar putusan. Tentunya, sebelum menyerahkan putusan perkara 

persidangan, pihaknya akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan 

dengan perkara persidangan untuk tujuan ratio decidendi atau 

reasoning, yang dapat dijadikan rujukan untuk menyusun dalil-dalil 

penyelesaian persoalan hukum. (Pambudi, 2015: 5). 

2.3.3 Diskresi 

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang penyelenggaraan pemerintahan, diskresi adalah keputusan 

dan/atau tindakan yang diambil oleh aparatur pemerintah untuk 

mengatasi masalah-masalah khusus yang dihadapi penyelenggara 

pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan tidak lengkap 

atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. 

Tindakan diskresi adalah hasil dari negara kesejahteraan atau 

welfare state yang diatur dalam alinea keempat Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bab XIV 

tentang Kesejahteraan Sosial. Karena pengaruh negara kesejahteraan, 
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pemerintah berperan serta dalam semua aspek kehidupan masyarakat di 

bidang sosial, ekonomi, dll. 

Tindakan yang diambil pemerintah harus didasarkan pada legitimasi 

yang ada. Hal ini sejalan dengan Asas-Asas Pemerintahan Umum Yang 

Baik yaitu asas legalitas. Untuk menghindari tindakan sewenang-

wenang oleh pejabat (abuse of power), legitimasi dalam semua tindakan 

pemerintah harus dijaga. Namun, hukum itu sendiri statis atau tidak 

bergerak, sedangkan masyarakat bersifat dinamis. Artinya, hukum itu 

sendiri tidak bisa mengikuti perkembangan masyarakat. Karena tugas 

utama pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan adalah 

memberikan pelayanan kepada warga negara, maka prinsip tersebut 

seolah-olah menunjukkan bahwa pemerintah tidak boleh 

mengesampingkan masyarakat berdasarkan peraturan atau menolak 

memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan peraturan 

(Ridwan, 2013: 172-173). Oleh karena itu, perlu dilakukan kehati-

hatian untuk memberikan ruang bagi pejabat atau badan administratif 

nasional untuk mengambil tindakan yang tidak sepenuhnya dibatasi 

oleh undang-undang yaitu tindakan diskresi. 

Secara Bahasa diskresi berasal dari kata freies ermessen yang artinya 

frei yang artinya bebas, tidak terikat dan merdeka. Sementara itu 

ermessen berarti mempertimbangkan menilai, menduga, dan 

memperkirakan. Freies ermessen berarti orang yang memiliki 

kebebasan untuk menilai, menduga dan mempertimbangkan (Ridwan, 
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2013: 169). Tindakan diskresi merupakan sarana bagi pejabat atau 

badan tata usaha negara untuk memberikan ruang gerak tanpa dibatasi 

sepenuhnya oleh undang-undang. Tindakan diskresi saja tidak bisa 

melanggar hukum yang ada, dan tindakan diskresi harus untuk 

kesejahteraan umum daripada kesejahteraan pribadi. 

Indonesia sebagai negara hukum harus membatasi ruang lingkup 

penggunaannya sesuai dengan kebijakanya. Muchsan menyatakan 

bahwa pembatasan penggunaan diskresi adalah sebagai berikut: 

a. Penggunaan tindakan diskresi tidak boleh bertentangan dengan 

sistem hukum yang berlaku 

b. Penggunaan diskresi semata-mata untuk kepentingan umum 

(Nomensen, 2015: 65). 

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan diskresi ini hanya 

diberikan kepada pemerintah atau kewenangan administrasi negara 

untuk melakukan tindakan biasa atau tindakan hukum, dan apabila 

kewenangan diskresi tersebut dicerminkan dalam dokumen hukum 

tertulis maka akan menjadi kebijakan dan regulasi, dan hanya untuk 

kepada pemerintah atau otoritas administrasi negarauat perarturan 

kebijaksanaan itu inheren kepada pemerintahan (Nomenssen, 2015: 65-

66). 
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2.4 Kerangka Berpikir  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Tindakan diskresi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa tindakan 

diskresi Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan 

dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan 

konkret yang dihadapi dalam penyelenggaran pemerintahan dalam hal 

perarturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, 

tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnansi pemerintahan. 

Dalam melakukan tindakan diskresi terdapat tujuan dan syarat yang 

harus dipenuhi oleh pejabat yang akan melakukan tindakan diskresi. Tujuan 

dan syarat dari tindakan diskresi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tujuan dari tindakan 

diskresi adalah untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi 

kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnansi 

pemerintahan. sedangkan syarat tindakan diskresi adalah sesuai dengan 

tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan perarturan perundang-

undangan, sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, 

berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik 

kepentingan dan dilakukan dengan baik. 
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Tindakan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran 

wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. Persetujuan dilakukan apabila penggunaan diskresi 

tersebut menimbulkan akibat hukum yang berpotensi menimbulkan akibat 

hukum negara. 

Oleh karena itu dalam melakukan tindakan diskresi hendaknya 

untuk pejabat yang berwenang memperhatikan syarat-syarat dari tindakan 

diskresi, tujuan dari tindakan diskresi dan prosedur dalam mengambil 

tindakan diskresi, sehingga dalam di masa depan tidak dituntut telah 

melakukan tindakan korupsi. Dan dalam melakukan tindakan diskresi 

tentang dana perlu dibuat laporan untuk membuktikan bahwa dana tersebut 

tidak digunakan untuk kesejahteraan pribadi tetapi untuk melayani 

kepentingan umum. 

5.2 Saran  

Berdasarkan permasalahan yang menjadi topik penelitian penulis 

maka penulis dapat memberikan saran yang bertujuan untuk memperbaiki 

masalah terkait tindakan diskresi: 

1. Kepada pejabat yang berwenang yang meliputi Bupati, 

Walikota, Kepala Desa, Camat, Gubernur tidak perlu takut 

dalam mengambil tindakan diskresi karena pada dasarnya 

tindakan diskresi sudah menjadi konsekuensi dari konsep negara 

Indonesia yaitu negara kesejahteraan atau welfare state sehingga 

sudah menjadi hak untuk pejabat yang berwenang untuk 
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persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaran 

pemerintahan dalam hal perarturan perundang-undangan yang 

memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak 

jelas, dan/atau adanya stagnansi pemerintahan. 

2. Kepada Penegak Hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Persemasyarakatan 

seyogianya menahan diri dan teliti menggunakan hukum pidana, 

serta menerapkan sanksi pidana secara hemat-cermat dan 

manusiawi, agar dapat tercapainya cita-cita keadilan atau ius 

constitiuendum. 

3. Kepada masyarakat agar dapat mengetahui itu tindakan diskresi 

sehingga dapat meminimalisir adanya perselisihan antara 

masyarakat dan pejabat yang berwenang apabila pejabat yang 

berwenang mengambila tindakan diskresi. 
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