Abstrak
Latar Belakang : Indonesia sebagai negara hukum, di dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan
pernyataan konsep Negara Hukum yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI
1945 “negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia juga merupakan negara
kesejahteraan (welfare state) merupakan teori yang sejalan dengan dasar Negara
Indonesia dan menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin
terselenggaranya kesejahteraan rakyat, dimana tujuan negara adalah untuk
memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD
NRI 1945, menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan
pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan
sosial ekonomi masyarakat. Dengan diberikannya kebebasan bertindak (diskresi)
kepada administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan welfare
state diharapkan kesejahteraan masyarakat benar-benar tercipta. Karena pada
prinsipnya Badan/Pejabat administrasi pemerintahan tidak boleh menolak untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan hukumnya tidak ada
ataupun hukumnya ada tetapi tidak jelas, sepanjang hal tersebut masih menjadi
kewenangannya. Secara normatif, alasan untuk dapat dilakukannya tindakan
diskresi oleh pemerintah (aparat pemerintah) telah ditentukan dalam Pasal 22
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan dalam perspektif kewenangan Pemerintah telah memberikan

kepastian hukum tentang landasan hukum dilakukannya tindakan diskresi oleh
pemerintah. Tujuan : Untuk Mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan
yang bersifat diskresi dalam penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan.
Metode : Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan peraturan
perundang-undangan (statute approach). Hasil : Sesuai dengan penelitian yang
telah saya lakukan di peraturan perundang-undangan tentang administrasi
pemerintahan no 30 tahun 2014 terhadap pelaksanaan kebijakan yang bersifat
diskresi dalam menyelenggaraan administrasi pemerintahan. Kesimpulan : Bahwa
pejabat pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang bersifat diskresi dalam
keadaan tertentu, dimana peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya dan
hal tersebut dilakukan dalam keadaan yang mendesak demi kepentingan
masyarakat banyak. Karena aturan itu sangat terbatas sementara apa yang dilakukan
dilapangan butuh keleluasaan, maka dari itu diberikan kebebasan bertindak
(diskresi) kepada pejabat pemerintah.
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