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“…administrative law is part of the legal framework for 
public administration…in term of the traditional tripartite 
division of public function into legislative, executive, and 
judicial, administrative law focuses primarily (but 
certainly not exclusively) on the executive function”

2

—Peter Cane, Administrative Law, 2011



“..the Core of Administrative law is the relationship between the  

state and  the citizen” 

-Rene Seerden & Frits Stroink

Legal Protection

Administrative law 

forms the legal 

protection

→possibilities of        

complaint, 

appeal, and 

access to court 

against 

administrative        

action

Legal Power

The Administration 

has the power to 

affect the legal 

position of citizens 

and to direct and 

organize social 

relation in all 

manner of areas.

Legal Instrument

One of the major 

instruments available to the 

administration is the legal 

concept of beschikking, the 

judicial act governed by 

public law, which creates 

rights and duties for an 

individual in a  concrete 

situation.



PERGESERAN KONSEP PERIZINAN PERTAMBANGAN 

MINERAL DAN BATUBARA
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KARAKTERISTIK

SENTRALISASI

KARAKTERISTIK

DESENTRALISASI

KARAKTERISTIK
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SENTRALISASI-

DESENTRALISASI
SENTRALISASI

UU 5 /1974 UU 22/1999 UU 32/2004 UU 23/2014

PARADIGMA HUBUNGAN PEMERINTAH 
PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Keterangan:

1. UU No. 5 /1974 → Structural eficiency model→ultra vires doctrine

2. UU No. 22 /1999 → local democracy model→ open & arrangement

3. UU No. 32 /2004 → local democracy+structural efficiency→ ultra vires
doctrine

4. UU No. 23/2014 → local democracy+structural efficiency →ultra vires
doctrine



POLA PUSAT-DAERAH

PENDEKATAN KONSEP

SENTRALISASI:

1. pembentukan kebijakan berlangsung di puncak hierarki organisasi

pemerintahan negara;

2. Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh aparatur puncak/pusat dari

organisasi tersebut;

3. Tujuan dari sentralisasi adalah untuk menjamin keseragaman kebijakan

dan implementasi dari suatu kebijakan

DEKONSENTRASI:

1. Pembentukan kebijakan berlangsung di puncak hirarki organisasi

pemerintahan negara;

2. Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan pada

jenjang-jenjang organisasi yang lebih rendah dan tersebut secara

kewilayahan;

3. Aparatur pemerintah yang melaksanakan kebijakan tersebut

memperoleh pelimpahan wewenang dari pemerintah selaku

pembentuk kebijakan;

4. Hubungan kerja antara pembentuk kebijakan dan pelaksana kebijakan

adalah intraorganisasi



POLA PUSAT-DAERAH
DESENTRALISASI

1. Pembentukan kebijakan dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan

daerah otonom pada jenjang-jenjang organisasi yang lebih rendah dan

tersebar secara kewilayahan;

2. Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan

daerah otonom pada jenjang organisasi yang lebih rendah dan tersebar

secara kewilayahan;

3. Tujuan desentralisasi adalah menciptakan keanekaragaman dalam

penyelenggaraan suatu kebijakan dalam pemerintahan (variasi struktur

dan politik)

4. Bentuk dari desentralisasi adalah otonomi daerah yang memiliki

kewenangan untuk membuat kebijakan (mengatur) dan melaksanakan

(mengurus)

5. Hubungan antara daerah otonom dan pemerintah adalah hubungan

antar organisasi dan bersifat resiprokal.

TUGAS PEMBANTUAN (Co Adminisration, Co Government)

Pembentukan kebijakan makro berlangsung di puncak hierarki organisasi

pemerintahan negara. kebijakan mikro dilaksanakan oleh daerah
otonom pada jenjang-jenang organisasi yang lebih rendah dan tersebar

secara kewilayaan.

1. Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan

daerah otonom pada jenjang organisasi yang leih rendah dan tersebar

secara kewilayahan



POLA PUSAT-DAERAH

POLA HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH UU 23 TAHUN 2014

1. SENTRALISASI: Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat -Pasal 9 ayat (2)

2. DEKONSENTRASI: pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di
wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali
kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
-Pasal 1 angka 9

3. DESENTRALISASI: penyerahan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas
Otonomi. –Pasal 1 angka 8

4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat
kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah
kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. –
Pasal 1 angka 11



POLA PUSAT-DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN UU 23 TAHUN 2014

URUSAN 
PEMERINTAHAN

ABSOLUT

KONKUREN

URUSAN 
PEMERINTAHAN WAJIB

WAJIB PELAYANAN 
DASAR

WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR

URUSAN 
PEMERINTAHAN 

PILIHAN

UMUM



TENTANG WEWENANG

 Dalam hukum positif kita mengenal wewenang antara lain

dalam:

 Pasal 1 Butir 6, Pasal 53 Ayat 2 huruf C UU 5 Tahun 1986

PTUN

 Pasal 1 angka 5, UU 30 Tahun 2014 Administrasi

Pemerintahan

“Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara

negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau

tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”

 Pasal 1 Butir 6, Pasal 53 Ayat 2 huruf C UU 5 Tahun 1986

PTUN

 Wewenang → Bevoegdheid (istilah bahasa belanda untuk

Kompetensi)→ Authority (istilah bahasa Inggris)

 Digunakan dalam konsep hukum publik



KONSEP WEWENANG

 Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang setidaknya
terdiri atas tiga komponen

1. Pengaruh: penggunaan wewenang dimaksudkan untuk
mengendalikan perilaku subyek hukum

2. Dasar hukum: wewenang itu harus dapat ditunjuk dasar
hukumnya dan komponennya

3. Konformitas hukum: mengandung makna adanya standar
wewenang, yaitu standar umum (untuk semua jenis
wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang
tertentu)

 Ruang lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya
wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan, tetapi
semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan

 Cara memperoleh wewenang:

1. ATRIBUSI

2. DELEGASI

3. MANDAT



ATRIBUSI-KONSEP

 Sebagai cara normal untuk memperoleh

wewenang pemerintahan dan merupakan

wewenang untuk membuat keputusan (besluit)

yang langsung bersumber kepada UU dalam arti

materiil.

 Merupakan pembentukan wewenang tertentu

dan pemberiannya kepada organ tertentu,

dengan berdasarkan peraturan perundang-

undangan

 Pembentukan wewenang dan distribusi

wewenang utamanya ditetapkan dalam UUD.

Pembentukan wewenang pemerintahan

didasarkan pada wewenang yang ditetapkan

oleh peraturan perundang-undangan (Hadjon,

1997)



ATRIBUSI UU AP 30/2014

 Pasal 1 butir 22

Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. (Pasal1 angka 22)

 Pasal 12

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang

melalui Atribusi apabila:

a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan/atau undang-undang;

b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan

c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh

Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada

pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

(3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan/atau undang-undang.



DELEGASI

Penyerahan wewenang (untuk membuat keputusan/besluit)
oleh pejabat pemerintah (pejabat administrasi negara)
kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung
jawab pihak tersebut. Pemberi/melimpahkan wewenang
adalah delegans dan menerima disebut delegataris. (J.B.J.M.
Ten Berge)

Ciri Delegasi (Moh. Fadli, 2012):

 Terjadi pengalihan atau pelimpahan wewenang dari suatu
organ pemerintahan yang berwenang kepada organ lain

 Wewenang yang dialihkan harus dinormakan (eksplisit),
tertentu dan dibatas)ai

 Tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi
(delegataris)

 Pemberi delegasi (delegans) tidak bisa menggunakan
wewenang itu lagi

 Harus dengan dasar hukum berupa peraturan perundang-
undangan

 Bila delegans ingin menarik kembali wewenang tersebut,
maka harus dilakukan dengan peraturan yang sama.



DELEGASI

 Keyconcept :

1. Delegasi harus definitif, artinya delegan tidak dapat lagi
menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan
itu;

2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, artinya delegasi hanya
dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam
peraturan perundang-undangan;

3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan
hirarki kepegawaian tidak diperkenankan delegasi;

4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan tentang
pelaksanaan wewenang tersebut, artinya delegans
berwenang untuk meminta penjelasan tentang
pelaksanaan wewenang tersebut;

5. Peraturan kebijakan (beleid-sregel), artinya delegans
memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan
wewenang tersebut



DELEGASI VS 

DEKONSENTRASI

Catatan penting (Philipus M. Hadjon, Yuridika, 1997, Hal. 5):

 Delegasi tidak dilakukan terhadap bawahan, oleh sebab

itu dalam kepustakaan digunakan istilah dekonsentrasi,

yaitu kemungkinan terjadinya pemberian wewenang
dalam hubungan kepada bawahan.

 Dekonsentrasi diartikan sebagai atribusi wewenang
kepada para pegawai (bawahan)→intern hierarkris

 Tujuan diadakan dekonsentrasi

1. adanya sejumlah besar permohonan keputusan dan

kebutuhannya keahlian khusus dalam pembuatan

keputusan

2. Kebutuhan akan penegakan hukum dan pengawasan

3. Kebutuhan koordinasi



DELEGASI UU AP 30/2014

 Pasal 1 Butir 23

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah

dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih

sepenuhnya kepada penerima delegasi.

 Pasal 13 ayat

(1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh

Wewenang melalui Delegasi apabila:

a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;

b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan

Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan

c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya

telah ada.



DELEGASI UU AP 30/2014

Pasal 13 ayat

(3)Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut,

kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(4)Dalam hal ketentuan peraturan perundangundangan

menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang

melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan lain dengan ketentuan:

a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang

dilaksanakan;

b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan

c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.



DELEGASI UU AP 30/2014

Pasal 13 ayat

(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan

Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah

diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi

menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan,

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan

pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali

Wewenang yang telah didelegasikan.

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh

Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan

berada pada penerima Delegasi



MANDAT

 Merupakan suatu pelimpahan wewenang

kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud

memberi wewenang kepada bawahan untuk

membuat keputusan atas nama pejabatan

administrasi negara yang memberi mandat

 Tanggung jawab tetap pada pemberi mandat

 Mandat tidak memerlukan ketentuan ada

ketentuan peraturan perundang-undangan

yang melandasinya karena mandat merupakan

hal rutin dalam hubungan intern-hierarkris

organisasi pemerintahan.



MANDAT UU AP 30 TAHUN 2014

Pasal 1 angka 24.

Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung

gugat tetap berada pada pemberi manda

Pasal 14

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:

a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan

b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.

(2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri atas:

a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif

yang berhalangan sementara; dan

b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang

berhalangan tetap.



MANDAT UU AP 30 TAHUN 2014

Pasal 14

(3) (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus

menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang

memberikan Mandat.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat

menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat,

kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan

ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali

Wewenang yang telah dimandatkan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang

melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan

yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum

pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. (8) Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui

Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.



UU No. 3 Tahun 2020

 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang

mengamanatkan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh

negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

 Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait dengan

pemberian perizinan berusaha di sektor pertambangan, Pemerintah

Pusat dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah
daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan→Delegasi?→dekonsentrasi ?/desentralisasi?

 Pasal 3 angka 37 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.→Desentralisasi

Poin-Poin

1. Atributif →sentralisasi

2. Delegasi?→ dekonsentrasi ?/desentralisasi?

3. Atributif →Desentralisasi

4. Frasa: diserahkan/didelegasikan pada Pasal 35 ayat (4)?



UU No. 3 Tahun 2020

TOR →Berkenaan dengan hal tersebut, dalam implementasi norma

delegasi kepada pemerintah daerah provinsi sesuai Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 perlu dibahas lebih lanjut,

1. apakah delegasi dimaksud dimaknai sebagai:

a. penyerahan kewenangan kepada daerah provinsi sebagai

daerah otonom melalui mekanisme desentralisasi;

b. penugasan kepada pemerintah daerah provinsi melalui

mekanisme tugas pembantuan; atau

c. pelimpahan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat yang berkedudukan di provinsi melalui mekanisme

dekonsentrasi;

2. Apakah desentralisasi, delegasi, dekonsentrasi, atau tugas

pembantuan? –

3. Apakah pengaturan pilihan tersebut di atas bisa dilakukan

melalui penerbitan PP?


