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Melihat perkembangan saat ini baik sektor publik maupun privat, resiko dapat 

muncul dari segala aspek yang salah satunya adalah resiko hukum (legal risk 

aspect). Resiko hukum (legal risk aspect) adalah suatu hambatan dari aspek hukum 

yang mungkin akan menghambat kinerja dan atau ketercapaian tujuan dari suatu 

organisasi. Bahkan dalam posisi tertentu, resiko hukum (legal risk aspect) akan 

sangat membahayakan bagi organisasi apabila tidak dilakukan pencegahan sejak 

dini.  

Peranan APIP 

Sebelumnya, pengaturannya terkait APIP dalam tataran yuridis tertinggi hanya diatur 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah. Pada Pasal 48 ayat (1) PP 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa 

Pengawasan intern atas penerapan SPIP dilakukan oleh APIP. Khusus BPKP 

diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas 

keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas 

sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh 

Menteri Keuangan selaku BUN, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari 

Presiden. Pengawasan intern tersebut diatur lebih lanjut di dalam Peraturan 

Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP. 

Namun seiring berjalannya waktu, kepercayaan dan harapan pengawasan internal 

terhadap akuntabilitas penyelenggaraan negara oleh APIP semakin meningkat. 

Sebagai salah satu contoh yang menarik yaitu ditandai dengan munculnya Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.  Pada Pasal 20 

ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa pengawasan terhadap 

larangan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh APIP. Larangan 

penyalahgunaan wewenang yang dimaksud meliputi larangan melampaui 

wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan larangan bertindak 

sewenang-wenang.  

Perbuatan yang dikategorikan melampaui wewenang adalah tindakan yang 

melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas 

wilayah berlakunya wewenang dan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Perbuatan yang dikategorikan mencampuradukkan 

wewenang adalah perbuatan yang dilakukan diluar cakupan bidang atau materi 

wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang 

diberikan. Lalu perbuatan yang dikategorikan bertindak sewenang-wenang adalah 

perbuatan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan 

Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 



Kemudian kepercayaan terhadap APIP juga salah satunya tercermin pada 5 Arahan 

Presiden terkait Penyerapan Anggaran. Salah satu penekanan terkait arahan 

tersebut adalah diskresi di bidang keuangan tidak bisa dipidanakan. Apabila terdapat 

kesalahan administrasi, akan dilakukan pengawasan oleh APIP. 

Melihat berbagai perkembangan peraturan perundang-undangan serta kepercayaan 

Presiden terhadap APIP sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tentu hal ini harus 

direspon dengan segera oleh seluruh APIP. Pemahaman yang baik mengenai 

kewenangan, wewenang dan diskresi tentu harus menjadi modal utama untuk 

melakukan pengawasan Larangan Penyalahgunaan Wewenang. Suatu kontra 

produktif jika ingin menjawab tugas dan tanggung jawab tersebut, namun APIP 

sendiri tidak menguasai mengenai hal tersebut. 

Kewenangan, Wewenang dan Diskresi 

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata 

kewenangan yang artinya adalah sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, 

kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab 

kepada orang/badan lain. Padahal sebenarnya antara wewenang dan kewenangan 

mempunyai perbedaan. Wewenang adalah keseluruhan aturan-aturan yang 

berkenaan dengan perolehan dan  penggunaan tugas dan tanggung jawab 

pemerintah oleh subjek hukum publik. Sedangkan kewenangan adalah apa yang 

disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan 

oleh Undang-Undang, lembaga legislatif, kekuasaan eksekutif atau administrasi.  

Setiap tindakan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang 

sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan 

mandat. Kewenangan atribusi lazimnya dilakukan melalui pembagian kekuasaan 

negara oleh Undang-Undang. Sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah 

kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Delegasi merupakan pelimpahan 

kewenangan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya 

dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung 

gugat beralih ke delegataris. Pemberi kewenangan tidak dapat menggunakan 

kewenangan itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegangan dengan 

asas “Contratius Actus”. Artinya setiap perubahan dan/atau pencabutan suatu 

peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan 

tersebut, dan dilakukan dengan peraturan yang setara dan/atau lebih tinggi. 

Kemudian mandat adalah pelimpangan kewenangan dalam rangka adanya 

hubungan atasan dan bawahan yang bersifat rutin, adapun tanggung jawab dan 

tanggunggugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat 

menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkannya itu. 

Diskresi sering juga dikenal dengan Povoir Discretionare, Discretionary Power, 

Freies Ermessen dan Vrije Bestuur. Diskresi esensinya adalah tindakan 

pengambilan keputusan yang cepat, tepat dan berfaedah terhadap sesuatu yang 

belum diatur oleh hukum, atau  aturannya tidak jelas (vagenormen). Dalam 

praktiknya, diskresi sering menjadi perdebatan dikalangan ahli. Terlebih lagi terkait 



tolak ukur dilakukannya suatu diskresi. UU Administrasi Pemerintahan mencoba 

memberikan batasan pelaksanaan diskresi guna menghindari penyalahgunaan 

wewenang itu sendiri. Pasal 22 UU Administrasi Pemerintahan dikatakan bahwa 

diskresi dapat dilakukan hanya untuk tujuan melancarkan penyelenggaraan 

pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan 

mengatasi stagnasi pemerintahan untuk kepentingan umum. Kemudian pada pasal 

24 UU Administrasi Pemerintahan diatur mengenai persyaratan dilakukannya 

diskresi diantaranya adalah sesuai dengan tujuan diskresi pada pasal (22) UU 

Administrasi Pemerintahan, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, 

berdasarkan alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan dan 

dilakukan dengan itikad baik. 

 

Audit Hukum dan Auditor Hukum 

Mungkin banyak kalangan yang menyamakan Audit Hukum (Legal Audit) dengan 

Legal Due Deligence (LDD). Walaupun keduanya berujung pada output adanya 

Opini Hukum (Legal Opinion), namun sebenarnya ada perbedaan antara Audit 

Hukum (Legal Audit) dengan Legal Due Deligence (LDD). Perbedaan tersebut 

terletak pada ruang lingkup, metode, dan standarisasi pelaksanaan kegiatan. 

Metode pelaksanaan Audit Hukum (Legal Audit) pada dasarnya mengacu pada 

metode auditing pada umumnya (disamping metode lain dalam hal pemeriksaan dari 

sisi hukum). Mengenai standarisasi pelaksanaan kegiatan, saat ini telah ada ada 

ASAHI (Asosiasi Auditor Hukum Indonesia) yang membuat standar pelaksanaan 

Audit Hukum serta bentuk dan sisi pelaporan yang akan digunakan. 

Kemudian Audit Hukum (Legal Audit) juga berbeda dengan Audit Keuangan. Audit 

Keuangan diperuntukkan untuk melakukan pemeriksaan dari sisi penyajian laporan 

keuangan yang telah dibuat guna memberikan Opini Laporan Keuangan. Audit 

Hukum merupakan pemeriksaan yang atas perbuatan hukum suatu organisasi baik 

yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan. Secara singkat perbuatan 

hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Selain itu Audit Hukum 

(Legal Audit) hanya dapat dilakukan oleh Auditor yang mampu, berkompeten, 

bersertifikasi, independen, dan objektif. Auditor yang melakukan Audit Hukum 

disebut dengan Auditor Hukum bersertifikat (Certified Legal Auditor/C.L.A). 

Menjadi pertanyaan menarik adalah apakah pelaksanaan kewenangan oleh suatu 

badan/pejabat publik juga masuk dalam kategori perbuatan hukum? Secara jelas 

dapat dikatakan bahwa pelaksanaan suatu kewenangan oleh  badan/pejabat publik 

yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan sebuah 

perbuatan hukum. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kewenangan tersebut sudah 

tentu akan menimbulkan adanya akibat hukum baik kedalam maupun keluar 

organisasi. 

 

Kesimpulan.  

Melihat uraian singkat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan APIP dalam 

melakukan pengawasan Larangan Penyalahgunaan Wewenang merupakan suatu 



pengawasan yang objeknya adalah suatu perbuatan hukum. Metode yang paling 

efektif dalam memastikan adanya penyalahgunaan kewenangan salah satunya 

adalah dengan melaksanakan Audit Hukum (Legal Audit). Sehingga sudah menjadi 

suatu perhatian yang harus diberikan oleh APIP dalam mempersiapkan Auditor-

Auditor yang mampu untuk melaksanakan Audit Hukum (Legal Audit) itu sendiri. 

Atas dasar tersebut, maka dirasa perlu hadirnya Auditor Hukum di Lingkungan 

Aparatur Internal Pemerintah (APIP). 

Hal ini semata-mata untuk melaksanakan kewenangan atributif yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan serta menjawab kepercayaan Presiden guna 

menambah value organisasi-organisasi di Lingkungan Pemerintahan. Terima kasih.  

 

 

 

 


