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Abstract 

The objective of research is to study the effectiveness of using of discretion basic to achieve of 

good govermance. As discretion has highly potency of trouble on laws and administrave, it is 

very important to be controlled by society, so the discretion could be responsibility and 

accountability. Therefore, the using of discretion must be based on general basic of good 

govermance. But the lacking of depth understand of state outhorized personal on discretion 

implementation, it is often makes laws against. This paper will discuss how to implementate the 

discretion which based on law rules that useful for societies. 

Keyword: Discretion, effectiveness, good governance.  

 

PENDAHULUAN 

 

Dalam menjalankan keputusan-

keputusan politik penguasa secara formil, 

maka birokrasi adalah merupakan 

instrumen kekuasaan yang secara khusus 

didesain untuk mengimplementaasikan 

setiap keputusan dimaksud. Namun 

dalam praktiknya, khususnya belakangan 

ini, birokrasi telah menjadi kekuatan 

politik yang potensial yang dapat 

merobohkan kekuasaan. Karena itu, 

sistem, proses dan prosedur 

penyelenggaraan negara dalam rangka 

pelaksanaan tugas pemerintahan negara 

dan pembangunan harus diatur oleh 

produk hukum. 

Disinilah peran hukum menjadi 

sangat besar untuk mengontrol 

pelaksanaan kekuasaan agar jangan 

sampai disalahgunakan dan justru 

menjadi boomerang bagi masyarakat 

banyak. Hukum menjadi sangat 

dibutuhkan dalam mengontrol jalannya 

pemerintahan dan menggiring agar 

birokrasi dapat benar-benar berjalan 

sesuai dengan harapan dalam 

memberikan pelayanannya kepada 

publik. 

Selain itu, luasnya cakupan tugas-

tugas administrasi negara dan 

pemerintahan menjadi alasan berikutnya 

diperlukannya peraturan yang dapat 

mengarahkan penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan menjadi lebih 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Patut disadari, bahwa problem 

kekuasaan, dan perihal kewenangan serta 

fenomena konflik struktural merupakan 

hal yang sukar untuk dipisahkan satu 

sama lain, terlebih bila berbicara 

mengenai tata kelola pemerintahan itu 

sendiri. Kekuasaan merupakan sumber 

kewenangan dan konflik merupakan 

konsekuensi yang ditimbulkan dari 

pelaksanaan kewenangan yang tidak 

jelas.  

Hal ini sepenuhnya telah lama 

disadari oleh Weber sebagai bapak 

reformasi birokrasi, bahwa konflik 

merupakan konsekuensi dari tuntutan 

struktur birokratis terhadap adanya 

otoritas kewenangan untuk menjalankan 

fungsi-fungsi pemerintahan. Pemberian 

dan penggunaan kewenangan secara tidak 
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terkontrol oleh hukum dan pengawasan 

masyarakat dapat menjerumuskan para 

penguasa birokrasi dan pejabat 

pemerintahan kepada perbuatan yang 

sewenang-wenang.  

Oleh sebab itulah, maka dalam 

hal pembentukan produk hukum yang 

nantinya dapat mengontrol jalannya 

birokrasi perlua adanya batasan-batasan 

yang tegas dan jelas serta memberikan 

manfaat kepada masyarakat banyak. 

Disinilah kemudian muncul asas-asas 

umum Pemerintahan yang baik yang 

dalam prakteknya, secara yuridis 

mengikat penyelenggara negara untuk 

dilaksanakan dalam tugas dan fungsinya.  

Dalam perspektif tata kelola 

pemerintahan, setiap badan atau pejabat 

pemerintahan dalam menjalankan 

tanggung jawabnya wajib melaksanakan 

asas-asas umum pemerintahan yang baik 

tersebut. Dengan mempedomani asas-

asas tersebut, maka diharapkan bahwa 

nantinya setiap kebijakan yang diambil 

oleh pejabat public dapat berjalan sesuai 

dengan koridor hukum yang ada. 

Diantara asas-asas umum 

pemerintahan yang baik yang paling 

mendasar adalah larangan 

penyalahgunaan wewenang dan larangan 

bertindak sewenang-wenang. Sementara 

disisi lain, peraturan juga memberikan 

wewenang kepada pemerintah untuk 

bertindak dan membuat suatu aturan 

hukum yang menyimpang dari asas 

legalitas. Inilah yang kemudian disebut 

dengan istilah diskresi (bahasa Jerman: 

Freies Ermessen).  

Tentunya walaupun kewenangan 

untuk keluar dari jalur yang ada telah 

diberikan, namun badan atau pejabat 

pemerintahan yang menggunakan 

diskresi wajib mempertanggungjawabkan 

keputusannya kepada pejabat atasannya 

dan masyarakat, sehingga dengan 

demikian, penerapan asas diskresi akan 

dapat menjadi salah satu point untuk 

mewujudkan pemerintahan yang baik. 

Pertanggungjawaban kepada atasan 

dilaksanakan dalam bentuk tertulis 

dengan memberikan alasan-alasan 

pengambilan keputusan diskresi.  

Sebagaimana diketahui, diskresi 

ataupun yang lazim dikenal dalam bahasa 

Jerman sebagai Freies Ermessen 

merupakan suatu bentuk penyimpangan 

terhadap asas legalitas dalam pengertian 

wet matigheid van bestuur. Prinsip ini 

merupakan unsure exception dari asas 

legalitas itu sendiri. Diskresi dapat 

dikatakan sebagai bentuk wewenang 

Badan atau Pejabat Pemerintahan yang 

memungkinkan untuk melakukan pilihan-

pilihan dalam mengambil tindakan 

hukum dan/atau tindakan faktual dalam 

lingkup administrasi atau tata kelola 

suatu pemerintahan. 

Dengan demikian diskresi muncul 

karena adanya tujuan kehidupan 

bernegara yang harus dicapai, tujuan 

bernegara dari paham negara welfare 

state adalah untuk menciptakan 

kesejahteraan rakyat. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa negara Indonesia-pun 

merupakan bentuk negara kesejahteraan 

modern yang tercermin dalam 

pembukaan UUD 1945.  

Namun dalam praktiknya, 

pembentukan diskresi tidak jarang 

mengundang dilema ditengah-tengah 

masyarakat. Disatu sisi, ketika 

kewenangan untuk mengeluarkan diskresi 

terlalu sering digunakan, maka 

dikhawatirkan akan tercipta kesewenang-

wenangan atau tindakan otoriter. 

Sementara disisi lain, ketika para pejabat 

Tata Usaha Negara justru tidak bersedia 

untuk melakukannya, maka tujuan 

pembangunan nasional, khususnya dalam 

rangka mewujudkan Negara 

kesejahteraan menjadi hal yang mustahil. 

Disinilah kehadiran diksresi menjadi 

sangat dilematis. 

Bertolak atas pendahuluan diatas, 

maka yang menjadi permasalahan adalah  

bagaimana Efektivitas Penggunaan Asas 

Diskresi dalam Rangka Mewujudkan 

Pemerintahan yang Baik?. 
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Sebagaimana lazimnya sebuah 

kegiatan, khususnya yang sifatnya ilmiah, 

maka tentunya “tujuan” adalah 

merupakan salah satu point penting yang 

harus diketahui. Demikian juga halnya 

dengan penelitian ini. Adapun yang 

menjadi tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana 

sesungguhnya efektivitas penggunaan 

atau penerapan asas diksresi dalam 

rangka mewujudkan pemerintahan yang 

baik di Indonesia. 

 

 

LANDASAN TEORI 

 

Untuk membahas lebih jauh 

mengenai diskresi, tentu ada baiknya bila 

dijelaskan terlebih dahulu, apa 

sebenarnya yang dimaksud dengan 

diskresi tersebut. Hal ini sangat perlu 

dipahami agar dalam pembahasan 

berikutnya tidak terjadi kekeliruan yang 

dapat berakibat fatal dalam menerapkan 

diskresi.  

Sampai saat ini, telah banyak 

pakar hukum yang memberikan definisi 

seputar asas diskresi. Menurut Saut P. 

Panjaitan, diskresi (pouvoir 

discretionnaire, Perancis) ataupun Freies 

Ermessen (Jerman) merupakan suatu 

bentuk penyimpangan terhadap asas 

legalitas dalam pengertian wet matigheid 

van bestuur, jadi merupakan 

”kekecualian” dari asas legalitas.  

Sementara menurut Benyamin, 

diskresi didefinisikan sebagai kebebasan 

pejabat mengambil keputusan menurut 

pertimbangannya sendiri. Dengan 

demikian, menurutnya setiap pejabat 

publik memiliki kewenangan diskresi. 

Selanjutnya Gayus T. Lumbuun 

mendefinisikan diskresi sebagai berikut: 

“Diskresi adalah kebijakan dari pejabat 

negara dari pusat sampai daerah yang 

intinya membolehkan pejabat publik 

melakukan sebuah kebijakan yang 

melanggar dengan undang-undang, 

dengan tiga syarat. Yakni, demi 

kepentingan umum, masih dalam batas 

wilayah kewenangannya, dan tidak 

melanggar Azas-azas Umum 

Pemerintahan yang Baik (AUPB).”  

Mengenai definisi tersebut diatas, 

selanjutnya Gayus T. Lumbuun 

menjelaskan bahwa secara hukum 

mungkin orang yang menggunakan asas 

diskresi tersebut melanggar, tetapi secara 

azas ia tidak melanggar kepentingan 

umum dan itu merupkan instant decision 

(tanpa rencana) dan itu bukan 

pelanggaran tindak pidana.  

Sementara menurut Lawrence M 

Friedman dalam bukunya yang berjudul 

Sistem Hukum dari Perspektif Ilmu 

Sosial, bahwa Diskresi biasanya mengacu 

pada suatu kasus dimana seseorang 

subjek suatu peraturan memiliki 

kekuasaan untuk memilih diantara 

berbagai alternatif.  

Sedangkan definisi diskresi 

menurut Sjachran Basah seperti dikutip 

oleh Patuan Sinaga, adalah: ”…, tujuan 

kehidupan bernegara yang harus 

dicapai…, melibatkan administrasi 

negara di dalam melaksanakan tugas-

tugas servis publiknya yang sangat 

kompleks, luas lingkupnya, dan 

memasuki semua sektor kehidupan. 

Dalam hal administrasi negara memiliki 

keleluasaan dalam menentukan 

kebijakan-kebijakan walaupun demikian 

sikap tindaknya itu haruslah dapat 

dipertanggungjawabkan baik secara 

moral maupun hukum”.  
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Berdasarkan definisi yang 

diberikan oleh Syachran Basah tersebut, 

tersimpulkan bahwa unsur-unsur yang 

harus dipenuhi oleh suatu diskresi adalah: 

a. Ada karena adanya tugas-tugas public 

service yang diemban oleh 

administratur negara; 

b. Dalam menjalankan tugas tersebut, 

para administratur negara diberikan 

keleluasaan dalam menentukan 

kebijakan-kebijakan; 

c. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan baik secara 

moral maupun hukum.  

Sementara menurut Muchsan, 

bahwa pelaksanaan diskresi oleh aparat 

pemerintah (eksekutif) dibatasi oleh 4 

(empat) hal, yaitu: 

a. Apabila terjadi kekosongan hukum; 

b. Adanya kebebasan 

interprestasi/penafsiran; 

c. Adanya delegasi perundang-

undangan; 

d. Demi pemenuhan kepentingan umum. 

Dari beberapa definisi tersebut 

diatas, secara umum dapat disimpulkan 

bahwa diskresi muncul karena adanya 

tujuan kehidupan bernegara yang harus 

dicapai, tujuan bernegara dari faham 

negara kesejahteraan adalah untuk 

menciptakan kesejahteraan rakyat. Jadi 

dalam mengeluarkan diskresi, yang 

terpenting bukanlah masalah 

pengambilan kebijakan, melainkan 

masalah manfaat yang hendak dicapai, 

yaitu demi kepentingan masyarakat 

umum. 

Sementara tidak dapat dipungkiri 

bahwa negara Indonesia-pun merupakan 

bentuk negara kesejahteraan modern 

yang tercermin dalam pembukaan UUD 

1945. Walau sampai saat ini boleh 

dibilang bahwa dambaan negara 

kesejahteraan (Welfare State) masih jauh 

di depan mata, namun tujuan yang telah 

digariskan dalam konstitusi kita adalah 

bahwa negara ini merupakan negara yang 

hendak memberikan kesejahteraan bagi 

rakyatnya.  

Hal tersebut tercermin dalam 

subtansi yang terkandung dalam UUD 

1945 sebagai konstitusi kita. Dalam 

paragraf keempat dari pembukaan UUD 

1945 tersebut tergambarkan secara tegas 

tujuan bernegara yang hendak dicapai. 

Untuk mencapai tujuan bernegara 

tersebut maka pemerintah berkewajiaban 

memperhatikan dan memaksimalkan 

upaya keamanan sosial dalam arti seluas-

luasnya. Hal tersebut mengakibatkan 

pemerintah harus aktif berperan 

mencampuri bidang kehidupan sosial-

ekonomi masyarakat (public service) 

yang mengakibatkan administrasi negara 

tidak boleh menolak untuk mengambil 

keputusan ataupun bertindak dengan 

dalih ketiadaan peraturan perundang-

undangan (rechtsvacuum). 

Oleh karena itu untuk adanya 

keleluasaan bergerak, diberikan kepada 

administrasi negara (pemerintah) suatu 

kebebasan bertindak yang seringkali 

disebut fries ermessen (Jerman) ataupun 

pouvoir discretionnaire (Perancis). Inilah 

yang menjadi senjata pamungkas bagi 

aparat pemerintah untuk menembus 

legalitas produk hukum yang terkadang 

menemui kebuntuan. 

Oleh karenanya, maka sepanjang 

demi kepentingan rakyat banyak, maka 

tidak ada alasan bagi aparat pemerintah 

untuk menolak mengambil suatu 

kebijakan. Sekalipun UU maupun produk 

hukum lainnya tidak mengaturnya secara 
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formil, namun bukan berarti bahwa 

situasi tersebut akan menutup ruang 

untuk memberikan kebahagiaan bagi 

rakyat. Kebabasan untuk bertindak ada 

ditangan aparatur pemerintahan, tinggal 

sekarang adalah bagaimana 

memanfaatkan kebebasan tersebur agar 

berfungsi secara maksimal dan bukan 

justru melukai rasa keadilan banyak 

pihak.  

 

Dasar Pijakan Diskresi 

Sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya, bahwa diskresi umumnya 

dikeluarkan oleh pejabat eksekutif, hal ini 

didasari pemikiran bahwa kalangan 

eksekutif sangat dekat dengan fungsi 

pelayanan publik. Walaupun tidak bisa 

ditampik bahwa diluar eksekutif, diskresi 

juga tidak tertutup dikeluarkan oleh 

pejabat lain, namun yang paling rentan 

dengan penggunaan diksresi adalah 

kalangan eksekutif, khususnya pejabat 

Tata Usaha Negara.  

Sementara keputusan Tata Usaha 

Negara lajimnya ada dua, disamping 

keputusan pelaksanaan (ececutive 

dececion atau gebonden beschikking) 

juga ada yang disebut dengan keputusan 

bebas (discretionary decision atau Vrije 

beschikking). Keputusan bebas inilah 

yang kita kenal dengan istilah asas 

diskresi atau Freies Ermessen. Meskipun 

dalam membuat suatu keputusan 

(beschikking) yang bernama diskresi 

belum diatur secara tegas atau 

bertentangan dengan undang-undang, 

namun bukan berarti bahwa diskresi yang 

hendak dikeluarkan tidak memiliki dasar 

pijakan. 

Sebagaimana lazimnya produk 

hukum, maka diskresi juga memiliki 

dasar pijakan yang jelas yang walaupun 

tidak tertuang secara formal. Karena 

kalau sampai terdapat penuangan secara 

formal, maka tentunya diskresi tidak 

dibutuhkan lagi. 

Menurut Muchsan, dasar pijakan 

diskresi ada 2 (dua) yaitu : 

a. Dasar Hukum/Yuridis, yaitu 

menyangkut ketentuan formal 

b. Dasar Kebijakan, yaitu menyangkut 

manfaat. 

Dalam hal ini, kebijakan dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu pertama 

kebijakan yang bersifat mutlak (absolut) 

yang kedua yaitu kebijakan yang bersifat 

tidak mutlak (relatif), hal ini dapat terjadi 

karena hukumnya tidak jelas. Berikut ini 

penulis memberikan contoh diskresi 

positif yang dilakukan oleh aparat 

pemerintah: “Di sebuah perempatan, 

kondisi jalanan macet, arus dari arah A 

terlalu padat sementara arah sebaliknya 

(arus B) lengang. Polisi kemudian 

memberi instruksi kepada pengendara 

dari arus A untuk terus berjalan walaupun 

lampu lalu lintas berwarna merah.” 

Jika kita melihat contoh diatas, 

maka diskresi tetap dapat digunakan 

dengan tujuan untuk menciptakan 

kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai 

tujuan bernegara tersebut maka 

pemerintah berkewajiaban 

memperhatikan dan memaksimalkan 

upaya keamanan sosial dalam arti seluas-

luasnya. Hal tersebut mengakibatkan 

pemerintah harus aktif berperan 

mencampuri bidang kehidupan sosial-

ekonomi masyarakat (public service) 

yang mengakibatkan administrasi negara 

tidak boleh menolak untuk mengambil 
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keputusan ataupun bertindak dengan 

dalih ketiadaan peraturan perundang-

undangan (rechtsvacuum). Oleh karena 

itu untuk adanya keleluasaan bergerak, 

diberikan kepada administrasi negara 

(pemerintah) suatu kebebasan bertindak 

yang seringkali disebut diskresi atau 

Fries Ermessen. 

 

Batas Toleransi Diskresi 

Diskresi atau Freies Ermessen 

sebagai suatu kebebasan bertindak sudah 

barang tentu akan rentan dengan 

kompleksitas masalah karena sifatnya 

menyimpangi asas legalitas dalam arti 

sifat ”pengecualian”. Bahkan ketika 

implementasinya sarah arah, maka 

kebijakan jenis ini tidak jaranng justru 

menimbulkan kerugian yang lebih besar 

kepada warga masyarakat. Pengalaman 

selama ini menunjukkan bahwa banyak 

diantara aparat pemerintahan yang 

mengeluarkan diskresi tidak sesuai 

dengan aturan main yang telah 

ditentukan. 

Apakah karena minimnya 

pemahaman atau karena faktor 

kesengajaan, namun yang pasti bahwa 

ada banyak kebijakan yang bernama 

diksresi justru menimbulkan beban bagi 

rakyat. Diskresi tidak jarang 

dimanfaatkan sebagai sarana untuk 

meraup keuntungan pribadi atau pihak-

pihak tertentu. Oleh karena itu, maka 

terhadap diskresi perlu ditetapkan adanya 

batas toleransi.  

Pembatasan diskresi mutlak 

diperlukan, karena pengguna diskresi 

adalah manusia biasa, yang dapat setiap 

saat berbuat keliru atau salah. Katakan 

saja misalnya seorang polisi lalu lintas 

yang memerintahkan pengendara sepeda, 

becak, motor, mobil dan lain-lain, untuk 

berlalu ketika lampu pengatur lalu lintas 

menunjukkan merah, dengan memberi 

tanda-tanda supaya mereka tetap berlalu. 

Ini dilakukan polisi tadi, karena dia 

punya diskresi. Demi kepentingan umum, 

keamanan masyarakat, kelancaran 

pelayanan publik, kesejahteraan 

masyarakat dan lain-lain, polisi (sesuai 

amanat UU Nomor 2 Tahun 2000 tentang 

Polri) berhak menerapkan diskresi dalam 

tugasnya. 

Contoh lain terlihat di ruang 

tunggu poliklinik sebuah rumah sakit. Di 

papan terpampang rapi di dinding ruang 

tunggu itu tertulis "Kami melayani pasien 

berdasarkan sifat darurat sakit, bukan atas 

dasar datang terlebih dahulu". Pernyataan 

ini berkesan sangat berbeda dengan 

pelayanan publik secara rata-rata, yang 

dikenal dengan sebutan first come, first 

serve, mereka yang datang lebih dahulu, 

mendapatkan pelayanan terlebih dahulu. 

Pengguna jasa pelayanan publik 

di sana, boleh mencemoohkan isi papan 

tadi. Mereka berhak menuntut prinsip 

pelayanan prima konsumen, yang berlaku 

di tempat lain. Mereka boleh memprotes 

kepada pejabat publik di sana, karena 

menganggapnya di luar kelaziman. Tetapi 

sebaliknya, sama dengan polisi lalu lintas 

disebut terdahulu, dokter atau jururawat 

(dalam kapasitas sebagai pejabat publik) 

yang bertugas di sana, memiliki hak 

untuk menyatakan kewenangan dimaksud 

sebagai penerapan diskresi, yang berada 

di balik tugas, sekaligus merefleksikan 

penerapan manajemen krisis di balik 

tanggung jawab profesinya. 
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Dalam hal ini, ketika diskresi 

memang benar-benar dijalankan untuk 

kepentingan umum sebagaimana 

dijelaskan pada kedua contoh diatas, 

maka tidak ada yang menjadi persoalan. 

Yang kemudian menjadi masalah adalah 

apabila diskresi justru dimanfaatkan 

sebagai sarana untuk kepentingan lain. 

Katakan saja misalnya, masalah 

pengaturan lalu lintas oleh polisi. Dalam 

hal ini, tidak jarang seorang polisi 

menyuruh pengendara untuk tetap berlalu 

walau sudah lampu merah, atau menutup 

sebagian ruas jalan dan mengalihkannya 

ke jalan lainnya hanya karena factor 

kemalasan untuk beraktivitas. 

Sering terjadi bahwa akibat dari 

diskresi yang dilakukan justru telah 

terjadi macet di wilayah lainnnya. Dalam 

kondisi yang demikian, maka diksresi 

yang dilakukan oleh kepolisian tadi 

sangatlah tidak tepat, Karena 

sesungguhnya yang terjadi adalah 

hanyalah pemindahan persoalan semata, 

memindahkan kemacetan dari yang 

seharusnya menjadi tanggungjawabnya, 

dipindahkan ke tempat lain dengan 

harapan agar si pelaku diskresi bisa 

terbebas dari masalah kemacetan.   

Oleh sebab itulah, maka batasan 

terhadap diksresi menjadi sangat urgen 

dan mendesak. Batasan toleransi dari 

diskresi ini dapat disimpulkan dari 

pemahaman yang diberikan oleh Sjahran 

Basah sebelumnya, yaitu adanya 

kebebasan atau keleluasaan administrasi 

negara untuk bertindak atas inisiatif 

sendiri; untuk menyelesaikan persoalan-

persoalan yang mendesak yang belum 

ada aturannya untuk itu; tidak boleh 

mengakibatkan kerugian kepada 

masyarakat, harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum 

dan juga secara moral. 

Jika kita berbicara mengenai 

pertanggungjawaban, maka diskresi akan 

terkait dengan permasalahan subyek yang 

memiliki kewenangan membuat diskresi, 

maka subyek yang berwenang untuk 

membuat suatu diskresi adalah 

administrasi negara dalam pengertian 

sempit, yaitu eksekutif. Argumen yang 

dikedepankan sesuai dengan pandangan 

Muchsan adalah bahwa eksekutiflah yang 

lebih banyak bersentuhan dengan 

masalah pelayanan publik oleh karena itu 

diskresi hanya ada di lingkungan 

pemerintahan (eksekutif). Bentuk-bentuk 

sederhana dari keputusan administrasi di 

luar peraturan perundang-undangan yang 

dapat dilihat dalam contoh kehidupan 

sehari-hari adalah memo yang 

dikeluarkan oleh pejabat, pengumuman, 

surat keputusan (SK), surat penetapan, 

dan lain-lain.  

Selanjutnya, menurut Muchsan, 

pelaksanaan diskresi oleh aparat 

pemerintah (eksekutif) dibatasi oleh 4 

(empat) hal, yaitu: 

a. Apabila terjadi kekosongan hukum; 

b. Adanya kebebasan interprestasi; 

c. Adanya delegasi perundang-

undangan; 

d. Demi pemenuhan kepentingan umum. 

Sementara menurut pakar Hukum 

Tata Negara Universitas Indonesia, 

Bintan R. Saragih berpendapat bahwa 

diskresi tidak perlu diatur atau dibatasi 

karena sudah ada 

pertanggungjawabannya sendiri baik 

secara moral maupun hukum. 

Ditambahkan lagi oleh Bintan R. Saragih, 

bahwa pengaturan mengenai diskresi 

pejabat hanya lazim digunakan pada 
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sistem parlementer, sementara sistem 

presidensial lebih menggunakan 

kebiasaan. 

 

2.4.  Diskresi Sebagai Salah Satu 

Upaya Mewujudkan 

Pemerintahan yang Baik 

 

 

METODE 

1. Metode Pendekatan, Metode 

pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah yuridis normatif 

yaitu adalah penelitian hukum yang 

dilakukan dengan meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder 

belaka.Penelitian inidilakukan untuk 

mengidentifikasi konsep perkawinan 

campuran. 

2. Spesifikasi Penelitian, Spesifikasi 

penelitian yang dipergunakan adalah 

deskriptif yaitu  jenis penelitian yang 

tujuannya untuk menyajikan 

gambaran lengkap mengenai  subjek 

penelitian  dalam 

menggali informasi yang dibutuhkan. 

Tujuan dari penelitian deskriptif 

adalah 

menggambarkan mekanisme sebuah 

proses atau hubungan, memberikan 

gambaran lengkap baik dalam 

bentuk verbal atau numerikal, 

menyajikan informasi dasar akan 

suatu hubungan, menciptakan 

seperangkat kategori dan 

mengklasifikasikan subjek 

penelitian, menjelaskan seperangkat 

tahapan atau proses, serta untuk 

menyimpan informasi bersifat 

kontradiktif mengenai subjek 

penelitian.  

3. Metode pengumpulan data, Metode 

Pengumpulan Data dalam penelitian 

ini menggunakan data sekunder 

dengan melakukan penelitian 

kepustakaan (library research), 

pengumpulan data sekunder 

mencakup: 

a. Bahan hukum primer, yaitu 

bahan-bahan hukum yang 

mengikat yang terdiri dari : norma 

dasar (kaidah dasar) yaitu UUD 

1945, Peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang 

perkawinan, yurisprudensi, traktat 

, serta bahan hukum lainnya yang 

masih berlaku hingga sekarang. 

b. Bahan hukum sekunder, meliputi 

penjelasan yang berkenaan 

dengan bahan hukum primer, 

seperti rancangan Undang-

undang, hasil penelitian, dan lain-

lain. 

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan 

yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan 

sekunder seperti kamus hukum,m 

ensiklopedia dan sebagainya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam melakukan aktivitasnya, 

pemerintah melakukan dua macam 

tindakan, tindakan biasa 

(feitelijkehandelingen) dan tindakan 

hukum (rechtshandeli-ngen). Dalam 

kajian hukum, yang terpenting untuk 

dikemukakan adalah tindakan dalam 

kategori kedua, rechtshandelingen. 

Tindakan hukum pemerintahan adalah 

tindakan yang dilakukan oleh Badan atau 

Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka 

melaksanakan urusan pemerintahan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian
http://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian
http://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian
http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mekanisme&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Proses
http://id.wikipedia.org/wiki/Verbal
http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori
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Tindakan pemerintahan memiliki 

beberapa unsur yaitu sebagai berikut : 

 Perbuatan itu dilakukan oleh 

aparat Pemerintah dalam 

kedudukannya sebagai 

Penguasa maupun sebagai alat 

perlengkapan pemerintahan 

(bestuurs-organen) dengan 

prakarsa dan tanggung jawab 

sendiri;  

 Perbuatan tersebut dilaksanakan 

dalam rangka menjalankan 

fungsi pemerintahan;  

 Perbuatan tersebut dimaksudkan 

sebagai sarana untuk 

menimbulkan akibat hukum di 

bidang hukum administrasi; 

 Perbuatan yang bersangkutan 

dilakukan dalam rangka 

pemeliharaan kepentingan 

negara dan rakyat.  

Dalam negara hukum, setiap 

tindakan pemerintahan harus berdasarkan 

atas hukum, karena dalam negara negara 

terdapat prinsip wetmatigheid van 

bestuur atau asas legalitas. Asas ini 

menentukan bahwa tanpa adanya dasar 

wewenang yang diberikan oleh suatu 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, maka segala macam aparat 

pemerintah tidak akan memiliki 

wewenang yang dapat mempengaruhi 

atau mengubah keadaan atau posisi 

hukum warga masyarakatnya.  

Meskipun demikian, tidak selalu 

setiap tindakan pemerintahan tersedia 

peraturan peraundang-undangan yang 

mengaturnya. Dapat terjadi, dalam 

kondisi tertentu terutama ketika 

pemerintah harus bertindak cepat untuk 

menyelesaikan persoalan konkret dalam 

masyarakat, peraturan perundang-

undangannya belum tersedia. Dalam 

kondisi seperti ini, kepada pemerintah 

diberikan kebebasan bertindak 

(discresionare power) yaitu melalui 

Freies Ermessen, yang diartikan sebagai 

salah satu sarana yang memberikan ruang 

bergerak bagi pejabat atau badan-badan 

administrasi negara untuk melakukan 

tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya 

pada undang-undang. 

Freies Ermessen ini menimbulkan 

implikasi dalam bidang legislasi bagi 

pemerintah, yaitu lahirnya hak inisiatif 

untuk membuat peraturan perundang-

undangan yang sederajat dengan UU 

tanpa persetujuan DPR, hak delegasi 

untuk membuat peraturan yang 

derajatnya di bawah UU, dan droit 

function atau kewenangan menafsirkan 

sendiri aturan-aturan yang masih bersifat 

enunsiatif.  

Menurut Bagir Manan, 

kewenangan pemerintah untuk 

membentuk peraturan perundang-

undangan karena beberapa alasan yaitu; 

Pertama, paham pembagian kekuasaan 

menekankan pada perbedaan fungsi 

daripada pemisahan organ, karena itu 

fungsi pembentukan peraturan tidak 

harus terpisah dari fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan; Kedua, 

dalam negara kesejahteraan pemerintah 

membutuhkan instrumen hukum untuk 

menyelenggarakan kesejahteraan umum; 

Ketiga, untuk menunjang perubahan 

masyarakat yang cepat, mendorong 

administrasi negara berperan lebih besar 

dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan. 

Dari uraian tersebut, lalu adakah 

yang menjadi kelebihan atau nilai plus 

dari diskresi?. Bila ditelusuri lebih lanjut, 

maka ada beberapa manfaat atau aspek 

kelebihan dalam penggunaan prinsip 

Freies Ermessen atau kebebasan 
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bertindak oleh pejabat pemerintah yaitu 

diantaranya;  

a. kebijakan pemerintah yang bersifat 

emergency terkait hajat hidup orang 

banyak dapat segera diputuskan atau 

diberlakukan oleh pemerintah 

meskipun masih debatable secara 

yuridis atau bahkan terjadi 

kekosongan hukum sama sekali; 

b. badan atau pejabat pemerintah tidak 

terjebak pada formalisme hukum 

dengan asumsi bahwa tidak ada 

kekosongan hukum bagi setiap 

kebijakan publik (policy) sepanjang 

berkaitan dengan kepentingan umum 

atau masyarakat luas;  

c. sifat dan roda pemerintahan menjadi 

makin fleksibel, sehingga sektor 

pelayanan publik makin hidup dan 

pembangunan bagi peningkatan 

kesejahtraan rakyat menjadi tidak 

statis alias tetap dinamis. 

Dengan berbagai manfaat inilah, 

maka kemudian sangat diyakini bahwa 

bila pembuat diskresi benar-benar 

mengeluarkan diskresi sesuai dengan 

mekanisme dan prosedur yang ada, maka 

sangat diyakini bahwa penerapan diskresi 

akan dapat berdampak pada terciptanya 

pemerintahan yang baik. Masyarakat 

akan benar-benar terlayani dengan 

pembentukan diskresi, dan aparatur 

pemerintah juga akan mendapat apresiasi 

yang luar biasa dari masyarakat karena 

mampu melakukan terobosan hukum 

dalam rangka meningkatkan pelayanan 

demi menuju kesejahteraan rakyat.   

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Penggunaan diskresi dari 

pejabat publik yang mana pun, tentunya 

harus dilandasi oleh semangat dan tekad 

untuk senantiasa 

mempertanggungjawabkan kebijakan 

sikap dan tindakannya. Siapa pun yang 

menggunakan diskresi secara keliru, 

berarti tidak melandasi diskresi dengan 

pertanggungjawaban pribadi, korps, serta 

profesinya. Selain pertanggung jawaban, 

kaidah hukum, nilai-nilai standar di 

tengah masyarakat, hak asasi manusia 

dan lain-lain, penggunaan diskresi pun 

harus diberi landasan pendahuluan 

kepentingan publik. 

Prioritas kepentingan publik, 

biasanya lebih mudah dibicarakan, 

daripada dilaksanakan, hal ini disebabkan 

karena orang-orang yang menggunakan 

diskresi, terbiasa terlena oleh 

kewenangan ekstra dimaksud, sehingga 

membentuk kesadaran mendasar, bahwa 

dengan sendirinya (otomatis) penerapan 

diskresi selalu berujung pengutamaan 

kepentingan publik, dalam rincian 

ketertiban umum, pelayanan prima, 

keamanan masyarakat, dan lain-lain 

sejenis. Namun bila diskresi dijalankan 

sesuai dengan ketentuan dan pra syarat 

yang ada, maka sangat  diyakini bahwa 

persoalan ketertiban umum, keamanan 

masyarakat, pelayanan prima kepada 

konsumen, atau lain-lain sejenis akan 

dapat teratasi dengan baik. 

 

Saran  

Agar pelaksanaan setiap 

diskresi benar-benar sesuai dengan 

harapan, maka baik oleh pelaku (subjek) 

diskresi maupun sasaran (objek) diskresi 

seyogianya harus saling bersedia dan 

mampu mawas diri. Kesediaan 

introspeksi, di samping retrospeksi, 

diharap dapat mendorong penggunaan 



T.M. Taufik Alamsyah :Efektivitas Penggunaan Diskresi............... 

 

261 

 

diskresi secara benar, baik dan 

bertanggungjawab. Sehingga dengan 

demikian, maka tidak tertutup 

kemungkinan bahwa diskresi akan 

berdampak pada terwujudnya 

pemerintahan yang baik. 
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