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POKOK PEMBAHASAN 

Makna Wewenang (Kewenangan) dalam Hukum, dan 
Pertanggungjawabannya  

Sumber kewenangan, dan contohnya 

Masalah-masalah kewenangan dan mekanisme penyelesaiannya: 
Studi Kasus   



MAKNA KEWENANGAN 

• “Wewenang (bevoegdheid) dideskripsikan 
sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht). Jadi 
dalam konsep hukum publik, wewenang 
berkaitan dengan kekuasaan” (Hadjon, 
Philippus M. “Tentang Wewenang”,  YURIDIKA, 
No.5&6 Tahun XII, September – Desember , 
1997 , hlm.1)



• “Wewenang, dibedakan dengan soal hak, karena terlekati kekuasaan 
dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki hubungan 
hukum pertanggungjawaban atas proses dan pencapaian tujuannya.” 

(Wiratraman, Herlambang P. 2016. “Sumber Wewenang Kekuasaan dan 
Pertanggungjawabannya”. Perkuliahan Hukum Perundang-Undangan. 

Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga) 



Perda Jawa Timur yang Dibatalkan Jokowi 
Bukan Perda Baru 
Tempo, 17 Juni 2016

“…. saat ini ada 105 Perda yang dibatalkan oleh 
Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Sedangkan 
sebanyak 85 Perda akan segera dibatalkan. …. 
Perda bermasalah yang dibatalkan oleh Gubernur 
Jawa Timur sebagian besar adalah Perda yang 
menghambat investasi. Selain itu ada juga Perda 
yang dibatalkan karena tidak menyesuaikan dengan 
keputusan Mahkamah Konstitusi soal penarikan 
retribusi. Ada juga Perda bermasalah yang 
dibatalkan karena kewenangan yang telah 
berpindah….”



PERDA BERMASALAH

Movie: 01:19



DASAR WEWENANG 

a. WEWENANG harus memiliki dasar hukum, artinya 
wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, 
sehingga tindakannya jelas pertanggungjawabannya sekaligus 
memiliki pengaruh secara formal dan substansial.   

b. Itu sebabnya, WEWENANG selalu memiliki standar, standar 
umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis 
wewenang tertentu). 



SUMBER KEWENANGAN 

Wewenang yang diberikan atau 
ditetapkan untuk jabatan tertentu. 

Dengan demikian wewenang 
atribusi merupakan wewenang yang 

melekat pada suatu jabatan.

PELIMPAHANATRIBUSI 

DELEGASI
wewenang yang bersumber dari pelimpahan 

suatu organ pemerintahan kepada organ 
lain dengan dasar peraturan perundang-

undangan

MANDAT
wewenang yang bersumber dari proses 

atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau 
badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang 

lebih rendah (atasan bawahan).



DELEGASI DAN MANDAT

Mandat Delegasi

Prosedur FORMAL 
Pelimpahan

Dalam hubungan rutin atasan bawahan, 
hal biasa kecuali aturan yang menegaskan 

dilarang

Dari suatu organ pemerintahan 
kepada organ lain: dengan peraturan 

perundang-undangan

Tanggung Jawab dan 
Tanggung Gugat

Tetap pada pemberi mandat (delegans) Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat 
beralih kepada penerima delegasi 

(delegataris)

Kemungkinan delegans 
menggunakan kembali 
kewenangannya

Setiap saat dapat menggunakan sendiri 
wewenang yang dilimpahkan itu

Tidak dapat menggunakan wewenang 
itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan 

(secara formal) dengan berpegang 
pada asas “contraries actus”

Tata Naskah Dinas a.n., u.b., a.p. Tanpa a.n. dll (langsung)



SIFAT KEWENANGAN

Kewenangan Terikat: apabila peraturan dasarnya menentukan 
kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat 
digunakan. 

Kewenangan Fakultatif: terjadi dalam hal badan tata usaha 
negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak 
masih ada pilihan. 

Kewenangan Bebas: apabila peraturan dasarnya memberikan 
kebebasan kepada badan tata usaha negara untuk menentukan 
mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan.



KEWENANGAN BEBAS 
(FREIES ERMESSEN/POUVOIR DISCRETIONARE)

Freies berasal dari kata frei dan freie yang berarti bebas, merdeka, tidak terikat, 
lepas dan orang bebas. Ermessen yang berarti mempertimbangkan, menilai, 
menduga, penilaian, pertimbangan dan keputusan. Secara etimologis, Freies 
Ermessen artinya orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas 
menduga, dan bebas mengambil keputusan.

Pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan “tidak 
ada peraturannya” dan oleh karena itu diberi kebebasan untuk mengambil 
keputusan menurut pendapat sendiri, sejauh kewenangan tersebut digunakan 
tidak melanggar asas yuriditas dan asas legalitas, serta asas-asas umum 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AAUPB)

Apa maknanya? 



ASAS SEBAGAI BATASAN 
WEWENANG

Asas yuridis (rechtmatingheid) : bahwa setiap tindakan pejabat 
administrasi negara tidak boleh melanggar hukum (harus sesuai 
dengan rasa keadilan dan kepatuhan) jadi tidak tertulis. 

Asas legalitas (wetmatigheid) prinsip dalam HAN,merupakan dasar 
bagi administrasi negara /pemerintahan sehingga setiap perbuatan 
pejabat administrasi negara harus ada peraturan yang melandasinya. 



BATASAN KEWENANGAN
    Setiap wewenang itu dibatasi oleh isi/materi (materiae), wilayah/

ruang (locus), dan waktu (tempus). Cacat dalam aspek-aspek 
tersebut menimbulkan cacat wewenang  atau dalam artian 

bahwa di luar-luar batas-batas itu suatu tindakan pemerintahan 
merupakan tindakan tanpa wewenang (onbevoegdheid). 

Tindakan tanpa wewenang bisa berupa i) onbevoegdheid 
ratione materiae, ii) onbevoegdheid ratione loci, dan iii) 

onbevoegdheid ratione temporis.



CACAT HUKUM: WEWENANG, 
PROSEDUR DAN SUBSTANSI  
• Cacat wewenang mengakibatkan 

suatu perbuatan menjadi batal 
demi hukum (van rechtswege 
nietig)

• Cacat prosedur hanya tidak akan 
menyebabkan suatu perbuatan 
menjadi batal demi hukum, 
melainkan hanya dapat 
dimintakan pembatalan 
(vernietigbaar).

• Cacat substansi berakibat pada 
batalnya suatu perbuatan hukum 
(nietig)


