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I. PENDAHULUAN 

Sejauh ini tidak begitu banyak pejabat publik atau pejabat pemerintahan yang 

menggunakan kewenangan diskresioner (discretionary power atau freies ermessen) 

karena ada kekhawatiran tersendiri kalau diskresinya menimbulkan kerugian 

negara/daerah akan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.  Pada 

akhirnya, terjadi polemik dapat tidaknya kebijakan (beleid) dijerat dengan tindak pidana 

korupsi diantara para Ahli Hukum. Dalam sudut pandang auditor, pengungkapan fraud 

(perspektif audit) atau perbuatan melawan hukum (perspektif hukum) harus bisa 

dibuktikkan apakah masuk kategori perbuatan melawan hukum oleh penguasa 

(onrechtmatige overheids daad), perbuatan melawan hukum secara perdata 

(onrechtmatige daad), atau perbuatan melawan hukum pidana (Wederrechtelijk).  

Perbuatan pejabat publik yang perbuatannya dalam kategori beleid berdasarkan 

kewenangan diskresioner dilindungi oleh hukum administrasi negara sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

(selanjutnya disingkat UU AP). Namun, terdapat pejabat publik menjadi tersangka 

korupsi karena kuasa diskresinya dijerat dengan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah 

diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tipikor). 

Tulisan hukum ini menjelaskan pengertian diskresi dan batasaannya, hal-hal pokok 

diskresi, akibat hukum penyalahgunaan diskresi dari aspek hukum administrasi negara 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/node/uu-no-20-tahun-2001-perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
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serta penyalaggunaan kewenangan diskresi sebagai penyebab korupsi dari aspek hukum 

pidana korupsi.  

 

II. POKOK PERMASALAHAN 

1. Apa pengertian diskresi dan batasannya? 

2. Apa saja hal-hal pokok yang menjadi pedoman bagi pejabat Publik berdasarkan UU 

AP untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam pemerintahan dalam hal 

peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur? 

3. Penyalagunaan kewenangan seperti apa dalam tindakan diskresi yang memenuhi unsur 

Pasal 3 UU Tipikor? 

 

III. PEMBAHASAN 

1. Discretionary Power dan batasannya 

 Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat 

pemerintahan/ pejabat publik, UU AP menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna 

mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat publik untuk memenuhi kebutuhan 

hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan1. Namun, dalam 

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terkadang tidak ada peraturan yang 

mengatur sehingga pejabat publik melakukan diskresi dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat. Menurut Pasal 1 Angka 9 UU AP, diskresi adalah keputusan dan/atau 

tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk 

mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan 

dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, 

tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.2  

 Discresionary power berdasarkan Pasal 1 Angka 9 tersebut bersifat limitatif 

karena baru dapat dilaksanakan oleh pejabat publik dalam rangka mengatasi persoalan 

konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal: 

a. peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak 

lengkap atau tidak jelas, dan/atau  

b. adanya stagnasi pemerintahan. 

 Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang 

dimiliki oleh pejabat peblik dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. Hal ini 

                                                           
1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, konsiderans huruf c. 
2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 9 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e jo. ayat (1) UU AP. Adapun yang 

dimaksud dengan pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.3 

Sesuai ketentuan tersebut, pejabat pemerintahan yang dapat melakukan diskresi adalah 

unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah 

maupun penyelenggara negara lainnya. Yang dimaksud penyelenggara negara adalah 

pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan 

pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan 

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku4. 

  

2. Hal-Hal Pokok Discretionary Power  

Hal pokok atau utama terkait kewenangan diskresi yang diatur dalam UU AP antara 

lain: 

a. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang5. 

b. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk6 : 

1) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; 

2) mengisi kekosongan hukum; 

3) memberikan kepastian hukum; dan 

4) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan 

kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan stagnasi 

pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai 

akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik. 

c. Lingkup Diskresi pejabat pemerintahan meliputi7 : 

1) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau 

Tindakan; 

2) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-

undangan tidak mengatur; 

                                                           
3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 Angka 3 
4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 1 Angka 1 
5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 22 ayat (1) 
6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 22 ayat (2) dan Penjelasan 
7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 23 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1365/node/38/uu-no-28-tahun-1999-penyelenggara-negara-yang-bersih-dan-bebas-dari-korupsi,-kolusi-dan-nepotisme
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1365/node/38/uu-no-28-tahun-1999-penyelenggara-negara-yang-bersih-dan-bebas-dari-korupsi,-kolusi-dan-nepotisme
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3) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-

undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan 

4) pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi 

pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. 

d. Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat8: 

1) sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); 

2) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3) sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); 

4) berdasarkan alasan-alasan yang objektif; 

5) tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan 

6) dilakukan dengan iktikad baik. 

e. Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib 

memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Persetujuan dimaksud dilakukan apabila penggunaan diskresi 

menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara9. 

  

3. Akibat Hukum Penyalahgunaan Diskresi 

 Akibat hukum penyalahgunaan diskresi berdasarkan UUAP yaitu berakibat 

diskresi menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan. Tindakan diskresi tidak sah jika: (a) 

pejabat bertindak melampaui batas waktu berlakunya wewenang yang diberikan oleh 

peraturan perundang-undangan; (b) pejabat bertindak melampaui batas wilayah 

berlakunya wewenang yang diberikan; atau (c) tidak sesuai dengan ketentuan prosedur 

penggunaan diskresi yang diatur dalam Pasal 26-28 UUAP10. Selain itu, diskresi tidak 

sah juga karena dilakukan atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang11.  

 Tindakan diskresi dapat dibatalkan jika penggunaan diskresi tidak sesuai tujuan 

wewenang yang diberikan, tidak sesuai prosedur penggunaan (Pasal 26 s.d 28 UU 

AP), atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik12. 

 

 

 

                                                           
8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 24 
9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 25 ayat (1) dan (2) 
10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 30 ayat (1) dan (2) 
11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 32 ayat (1) dan (2) 
12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 31 ayat (1) dan (2) 
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4. Penyalagunaan Diskresi Dalam Perspektif Hukum Pidana 

Pemberian diskresi merupakan hak yang diberikan kepada pejabat 

pemerintahan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf e jo. ayat (1) UU AP. Namun dalam 

praktiknya dapat terjadi penyalahgunaan atas diskresi karena kekaburan pemahaman 

hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan diskresi. Akibat hukum atas 

penyalahgunaan kewenangan dalam diskresi berdasarkan UUAP dapat berakibat 

diskresi tidak sah atau dapat dibatalkan. Namun, dalam perspektif hukum pidana, 

penyalahgunaan kewenangan dalam diskresi oleh pejabat publik dapat dikategorikan 

sebagai tindak pidana korupsi apabila menimbulkan kerugian keuangan negara atau 

perekonomian negara sebagaimana diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah 

diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan dalam Pasal ini 

mengatur tentang penyalahgunan wewenang, kesempatan atau sarana oleh seseorang 

yang memiliki jabatan atau kedudukan dimana akibat perbuatannya itu merugikan 

Keuangan Negara. Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang 

telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi menyebutkan: 

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup  atau 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (limah puluh jutarupiah) dan paling 

banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).” 

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada Klinik hukum online13, 12 Maret 

2015, hasil penelusuran pada laman resmi Kejaksaan Republik Indonesia, dalam 

sebuah paparan berjudul Peran Pegawai Pemerintah sebagai Partisipan dalam 

Membangun Budaya Hukum Bangsa oleh Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung 

RI (“Puspenkum Kejagung”), dijelaskan arti penyalahgunaan wewenang menurut UU 

Pemberantasan Tipikor yaitu: 

a. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan; 

                                                           
13 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54fbbf142fc22/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-

tindak-pidana-korupsi/ diakses pada tanggal 9 Desember 2019 pukul 10.54 WIB. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/node/uu-no-20-tahun-2001-perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/node/uu-no-20-tahun-2001-perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
http://www.kejaksaan.go.id/uplimg/Peran%20PNS%20dalam%20membangun%20budaya.ppt
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54fbbf142fc22/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54fbbf142fc22/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi/
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b. Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan 

peraturan; 

c. Berpotensi merugikan negara. 

Selain itu, penyalahgunaan kewenangan dalam perspektif hukum pidana juga 

dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/PID/200414. Dalam putusan 

tersebut (hal.196) menyebutkan "apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan 

tidak ditemukan eksplisitasnya dalam Hukum Pidana, maka Hukum Pidana dapat 

mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang 

hukum lainnya”. Hal ini dikenal dengan ajaran “de Autonomie van bet materiele 

strafrecbt” yang mempunyai makna bahwa hukum pidana mempunyai otonomi untuk 

memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang 

ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka 

dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 977 K/PID/2004 menguraikan lebih lanjut bahwa ajaran   

"de Autonomie van het Materiele Strafrecht" telah diterima oleh Pengadilan Negeri 

Jakarta Utara yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI. 

No.1340 K / Pid / 1992 tanggal 17 Februari 1992 dalam kasus korupsi “sertifikat 

ekspor”. Dalam hal ini, Mahkamah Agung mengambil alih pengertian 

"menyalahgunakan kewenangan" yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-

Undang No.5 Tahun 1986 (tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu telah 

menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang 

tersebut atau yang dikenal dengan "detournement de poivoir". 

Selain Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/PID/2004, yurisprudensi 

terkait penyalahgunaan kewenangan yang diterapkan dalam penegakan hukum pidana 

juga terdapat dalam Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K /Pid/2007 

dimana dijelaskan pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 

undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, 

Mahkamah Agung adalah berpedoman pada putusannya tertanggal 17 Februari 1992, 

No. 1340 K/Pid/1992, yang telah mengambil alih pengertian “menyalahgunakan 

kewenangan” yang pada pasal 52 ayat (2) huruf b undang-undang No. 5 Tahun 1986, 

yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan 

wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “detourment de pouvoir”. 

                                                           
14 Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/PID/2004. 

 

http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=menyalahgunakan+wewenang+HERU+SOEPRAPTOMO+1340+K%2FPid%2F1992
http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=menyalahgunakan+wewenang+HERU+SOEPRAPTOMO+1340+K%2FPid%2F1992
http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=menyalahgunakan+wewenang+HERU+SOEPRAPTOMO+1340+K%2FPid%2F1992
http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=menyalahgunakan+wewenang+HERU+SOEPRAPTOMO+1340+K%2FPid%2F1992
http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=menyalahgunakan+wewenang+HERU+SOEPRAPTOMO+1340+K%2FPid%2F1992
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IV. PENUTUP 

Diskresi adalah hak dari pejabat publik bukan kewajiban, oleh karenanya terdapat 

batasan kewenangan diskresi. “discretionary power”, atau freies ermessen” dari pejabat 

publik digunakan untuk melaksanakan kebijakannya (“beleid”) untuk mengatasi 

persoalan konkret yang dihadapi dalam pemerintahan dalam hal peraturan perundang-

undangan yang tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi 

pemerintahan sepanjang sesuai dengan tujuan diskresi.   

Tindakan diskresi pejabat publik yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 

(AUPB), berdasarkan alasan-alasan yang subyektif, menimbulkan konflik kepentingan; 

dilakukan dengan iktikad tidak baik serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

korporasi yang menyebabkan kerugian negara/daerah bukan termasuk dalam diskresi 

sebagaimana dimaksud dalam UU AP. Tindakan tersebut dalam hukum pidana dapat 

dikategorikan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 UU Tipikor. Hal ini sebagaimana telah 

diputus dalam putusan pengadilan dan telah menjadi yurisprudensi (Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 977 K/PID/2004, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K /Pid/2007) 
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Penulis:  

Tim JDIH BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, 2019. 

  

Disclaimer:  

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan 

disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat 

instansi. 

http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=menyalahgunakan+wewenang+HERU+SOEPRAPTOMO+1340+K%2FPid%2F1992
http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=menyalahgunakan+wewenang+HERU+SOEPRAPTOMO+1340+K%2FPid%2F1992
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/node/uu-no-20-tahun-2001-perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=menyalahgunakan+wewenang+HERU+SOEPRAPTOMO+1340+K%2FPid%2F1992
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54fbbf142fc22/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54fbbf142fc22/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi/

