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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah lembaga atau otoritas tertinggi yang mempunyai kekuasaan

untuk mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan

masyarakat luas dan mempunyai tanggung jawab untuk memakmurkan,

melindungi dan mencerdaskan kehidupan bernegara.(Prof. Miriam Budiardjo)

mengemukakan bahwa:“pengertian negara adalah organisasi dalam suatu wilayah

dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongankekuasaan

lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu”.

Negara adalah sekelompok manusia yang menduduki wilayah yang luas dan

dipimpin pemerintahan negara hukum yang pada umumnya berdaulat.”Prof. Mr.

Soenarko, mengemukakan negara adalah organisasi publik yang memiliki

beberapa wilayah di mana supremasi kekuasaan negara dapat diterapkan

sepenuhnya.

Pengertian Indonesia sebagai negara hukum menitikberatkan pada tujuan

mewujudkan kehidupan yang demokratis, yang dilindungi oleh hak asasi

manusia dan kesejahteraan yang berkeadilan.. Konsep Indonesia sebagai negara

hukum diselaraskan dengan konsep sebagai negara kesejahteraan (welfare state),

Pemerintah harus berperan aktif dalam semua aspek kehidupan masyarakat,

terutama aspek sosial dan ekonomi masyarakat, sebagai salah satu syarat

esensial untuk peningkatan kesejahteraan umum.. Dalam konteks untuk
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memajukan kesejahteraan umum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih

dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Ada sejumlah catatan penting yang tersisa tentang berbagai komitmen untuk

menerapkan tata kelola yang lebih baik hingga saat ini. Berbagai kasus

bermunculan di tengah gencarnya langkah reformasi pemerintah yang

menegaskan pesimisme masyarakat akan keseriusan pemerintah dengan agenda

tersebut. Misalnya, KKN,Pejabat pemerintah yang berbeda telah menghasilkan

kasus penipuan dan korupsi di dunia. Kasus ini juga menegaskan adanya

jaringan mafia di dalam pemerintahan Indonesia di mana lembaga penegak

hukum utama bekerja sama untuk mencuri properti negara.

Asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum,

tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,

dan akutanbilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undnag No. 28 Tahun

1999 tentang Penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme.

Kebebasan bertindak pejabat administrasi negara tanpa harus terikat secara

sepenuhnya kepada undang-undang seperti disebut di atas secara teoritis ataupun

dalam kenyataan praktik pemerintahan ternyata membuka peluang bagi

penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan akan membuka

kemungkinan benturan kepentingan antara pejabat administrasi negara dengan

rakyat yang merasa dirugikan akibat penyalahgunaan kewenangan tersebut.

Setiap pejabat pemerintah harus selalu mendasarkan keputusan dan

tindakannya pada hukum dan peraturan yang berlaku saat menjalankan
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tugasnya.Dalam konteks pelayanan publik, meluasnya peran pemerintah dalam

campur tangan dalam semua aspek kehidupan publik untuk menegakkan

kesehatan masyarakat juga menghadapkan pejabat pemerintah pada masalah

langsung dan keadaan khusus yang mengharuskan mereka untuk mengambil

keputusan atau tindakan yang belum dikendalikan sebagai sumber kekuasaan

oleh peraturan legislative kontekstual. Kondisi ini menjadikan seorang Pejabat

Pemerintah tidak dapat menolak untuk melakukan sesuatu dengan alasan tidak

ada aturannya atau menunggu suatu aturan yang baru (Diskresi).

Berdasarkan hal tersebut sehingga dapat berujung pada terjadinya

kriminalisasi kebijakan dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Keputusan dan/atau tindakan pejabat Pemerintahan yang sejatinya dilindungi

oleh asas kebebasan bertindak dalam memberikan pelayanan publik kepada

masyarakat, kerap dibayang-bayangi kekhawatiran ketika keputusan maupun

tindakannya diduga berdampak pada kerugian Negara dan dikualifikasikan

sebagai tindak pidana sehingga kreatifitas dan inovasi aparatur pemerintahan

dalam penyelenggaraan pemerintah pun semakin dibatasi.

Jelaslah bahwa aparatur negara, penyelenggara negara atau aparatur negara

yang bersih, terampil, disiplin dan menjaga etika ketenagakerjaan sangat

dibutuhkan guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Aparatur negara

harus tersedia bagi publik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, agar

tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Praktik yang terjadi selama ini

adalah, karena keputusan atau perilaku mereka, banyak pejabat pemerintah yang

terjerat dalam kegiatan korupsi ilegal.
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Kriminalisasi terhadap perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan

Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang No. 31

Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadikan hakim pidana korupsi mencari

interpretasi sendiri terhadap unsur “penyalahgunaan kewenangan”. Hingga saat

ini hukum pidana tidak juga memberikan batasan terhadap unsur

“penyalahgunaan kewenangan” secara limitatif sehingga sering terjadi

inkonsistensi dalam mengukur dan menentukan terjadinya suatu penyalahgunaan

wewenang.

Oleh karena itu, untuk menilai apakah tindakan pemerintah sejalan dengan

asas negara hukum atau tidak, dapat menggunakan asas-asas umum

pemerintahan yang baik, sistem penyelenggara pemerintahan negara merupakan

unsur peningkatan dalam suatu negara. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika

salah satu faktor penentu krisis nasional dan banyaknya permasalahan yang

menimpa bangsa Indonesia bersumber dari kekurangan-kekurangan di bidang

penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang birokrasi yang tidak

menerapkan prinsip-prinsip asas-asas pemerintahan yang baik.

B. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh

Pejabat Administrasi Negara?

2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pejabat Administrasi

Negara yang menyalahgunakan wewenang menurut Hukum Administrasi

Negara?
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C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang

yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap

Pejabat Administrasi Negara yang menyalahgunakan wewenang menurut

Hukum Adminstrasi Negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan

informasi kepada masyarakat pada umumnya dan secara khusus para

pengambil kebijakan baik ditingkat eksekutif, legislative maupun Yudisial.

2. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai penunjang

materi pendidikan hukum, khususnya pemahaman tentang konsepsi dan

formulasi asas culpa in causa yang masih terbatas dalam kepustakaan

Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para

peneliti yang berkeinginan melakukan studi atau penelitian dimasa yang

akan datang.


