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PERATURAN KEDINASAN* 

Oleh: 
Anang Priyanto 

 

 

Pendahuluan 

Pejabat di lingkungan UNY dapat dikategorikan sebagai pejabat publik, karena UNY 

merupakan perguruan tinggi milik Pemerintah, sehingga pejabat publik di lingkungan UNY 

menduduki posisi sebagai pemegang kewenangan organ pemerintahan. Selaku pejabat 

publik tentunya dalam menjalankan tugasnya sebagai organ pemerintahan harus tunduk 

pada segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

pemerintahan, salah satunya adalah peraturan administrasi negara. Peraturan yang 

berhubungan dengan administrasi negara tidak semuanya menjadi wewenang lembaga 

legislatif dalam pembuatannya, dikarenakan peraturan administrasi negara sangat banyak 

jumlah dan macamnya serta banyak hal-hal teknis yang diaturnya terutama untuk peraturan 

pelaksanaan atau peraturan hukum yang bersifat administrasi dalam rangka hubungan 

hukum dengan warganegara. Oleh karenanya hampir semua undang-undang memberikan 

wewenang kepada organ pemerintahan untuk membuat peraturan pelaksanaan (delegated 

legislation)1. 

Pemberian wewenang kepada organ pemerintahan untuk membuat peraturan 

pelaksanaan lebih mempercepat pelayanan, karena secara teknis dapat segera dilakukan 

perbuatan hukum yang berhubungan dengan tuntutan dinamika perkembangan kehidupan 

masyarakat ketimbang harus menunggu produk lembaga legislatif yang secara formal 

prosedural memakan waktu yang lama. Peraturan pelaksanaan yang menjadi wewenang 

organ pemerintah disusun sesuai dengan kondisi lingkungan organ pemerintah itu berada, 

sebagai konsekuensi efektivitas peraturan pelaksanaan itu sendiri. Peraturan pelaksanaan 

organ pemerintah ada yang menyebutnya dengan sebutan “peraturan kedinasan”.  

Istilah “peraturan kedinasan” sebenarnya hanyalah istilah yang muncul dalam praktek, 

dan istilah tersebut muncul dari praktisi urusan kepegawaian di lingkungan instansi 

pemerintah. Maksud penyebutan istilah “peraturan kedinasan” sebenarnya banyak terkait 

dengan persoalan pengelolaan administrasi pemerintahan. Dalam kajian teori istilah 

“peraturan kedinasan” tidak dikenal, namun jika mencermati maksud dari penyebutan itu 

sebenarnya lebih mengarah pada apa yang disebut dalam teori yang dinamakan “peraturan 

kebijakan”. Istilah “peraturan kebijakan” merupakan istilah yang digunakan dalam 

mempelajari Hukum Administrasi Negara, dan dalam makalah ini maksud istilah “peraturan 

kedinasan” diartikan sebagai “peraturan kebijakan”. 

Apa yang dimaksud dengan “peraturan kebijakan” akan diurai secara garis besar 

dengan tujuan agar para pejabat di lingkungan UNY memahami benar perlunya “peraturan 

kebijakan”, sehingga dalam melaksanakan tugas akan sejalan dengan tujuan lembaga dan 

                                                           
*
) Disampaik pada kegiatan “Pelatihan Manajemen dan Training ESQ Pejabat di lingkungan UNY 
Tahun 2012” tg 13 – 16 Februari 2012 di ruang sidang utama Rektorat UNY. 

1
)Ridwan (2009). Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi. FH UII Press, 
Yogyakarta, hlmn. 62-63. 
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terbebas dari belenggu keragu-raguan dalam menentukan kebijakan internal serta menjamin 

legalitas kebijakan yang dikeluarkan. 

Posisi Peraturan Kedinasan     

Peraturan kedinasan merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan hukum 

adminstrasi yang lebih tinggi, dan dibuat oleh organ pemerintah untuk melaksanakan segala 

kewenangan yang diberikan kepadanya dalam lingkup tugasnya. Peraturan kedinasan dapat 

berupa peraturan yang sifatnya mengatur (regeling) dan yang bersifat menetapkan 

(beschikking). Baik regeling maupun beschikking sebagai peraturan kedinasan dapat 

disebut pula keputusan administrasi yang tergolong dalam golongan peraturan perundang-

undangan yang dibuat, ditetapkan dan dilaksanakan dalam ruang lingkup administrasi. 

Dalam lingkungan administrasi, peraturan perundang-undangan tersebut (regeling dan 

beschikking) merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam penyelenggaraan 

tugas dan fungsi pemerintahan serta menjadi dasar legitimasi dan keabsahan perbuatan 

hukum organ pemerintah terhadap warga negara.  

Peraturan kedinasan lebih merupakan produk kewenangan yang diberikan kepada 

organ pemerintah secara mandiri untuk membuat peraturan perundang-undangan yang 

tergolong regulasi atas dasar delegated legislation2. Peraturan kedinasan yang sifatnya 

mengatur (regeling) disebut “peraturan”. Peraturan kedinasan dibuat selain untuk mengatur 

administrasi dalam arti institusi juga mengatur administrasi dalam arti fungsi. Selain 

“peraturan”, ada bentuk lain dari peraturan kedinasan yang sifatnya menetapkan 

(beschikking) yaitu “keputusan”. “Peraturan” bersifat mengatur dan ditujukan untuk umum, 

sedangkan “keputusan” bersifat menetapkan, konkrit serta ditujukan untuk individu tertentu.  

Peraturan kedinasan atau peraturan kebijakan mempunyai ciri antara lain: 

- Dibuat tanpa dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan tertulis 

yang mengikat umum; 

- Secara khusus terkait dengan pelaksanaan wewenang administrasi dalam 

mempertimbangkan berbagai kepentingan, atau penafsiran terhadap peraturan 

perundang-undangan; 

- Ditujukan untuk intern administrasi, namun mempunyai daya kerja ekstern; 

- Digunakan untuk tindakan-tindakan pemerintahan. 

Disamping mempunyai ciri tersebut di atas, peraturan kedinasan mempunyai elemen3: 

1) Peraturan umum; 

2) Berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintahan terhadap warga negara; 

3) Ditetapkan oleh suatu instansi pemerintahan yang berwenang untuk itu, dan implisit 

pada kewenangan pemerintahan itu sendiri; 

4) Terikat dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.  

Bagir Manan4 mengemukakan  ciri-ciri dari peraturan kedinasan atau peraturan 

kebijakan: 

a. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan. 

b. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak 

dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan. 

c. Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara wetmategheid, karena memang tidak ada 

dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan 

tersebut. 

                                                           
2
) Ibid, hlmn.70. 

3
) Ibid, hlmn.84. 

4
) Ibid. 
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d. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan freies Ermessen5 dan ketiadaan wewenang 

administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan. 

e. Pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan pada doelmatigheid dan 

karena itu batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang layak. 

f. Dalam praktek diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, 

instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain, bahkan dijumpai dalam bentuk 

peraturan. 

Apa yang dikemukakan Bagir Manan tersebut seandainya dikaitkan dengan ketentuan 

Pasal 97 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “Teknik 

penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan 

Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan 

DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua 

Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan 

Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan 

Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, 

Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD 

Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat” 

menyiratkan bahwa ciri peraturan kedinasan atau peraturan kebijakan sebagaimana 

disebutkan dalam huruf a, huruf b dan huruf c menimbulkan berbagai pendapat, yang pada 

akhirnya muncul pendapat bahwa peraturan kedinasan atau peraturan kebijakan juga dapat 

dikatakan sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan atau 

peraturan kebijakan dapat diberlakukan asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap 

peraturan perundang-undangan, serta peraturan kedinasan atau peraturan kebijakan 

menjadi dapat diuji secara wetmategheid.  

Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap undang-undang sebagaimana 

dimaksud adalah lex specialis derogat legi generali, lex posterior derogat legi priori, lex 

superior derogat legi inferior, dan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.12 Th 2011 yang 

menyatakan bahwa materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:  

a. pengayoman; 
b. kemanusiaan; 
c. kebangsaan; 
d. kekeluargaan; 
e. kenusantaraan; 
f.  bhinneka tunggal ika; 
g. keadilan; 
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 
i.  ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 
j.  keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.  

                                                           
5
) freies Ermessen yaitu kebebasan bertindak yang diberikan kepada pejabat atau badan administrasi 
negara untuk mengambil kebijakan atau tindakan dengan mengutamakan pencapaian tujuan 
(doelmategheid) dari pada sesuai dengan ketentuan hukum yang berllaku  (rechtmategheid). freies 
Ermessen digunakan: 

- karena kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk menerapkan ketentuan tertulis; 
- tidak ada atau belum ada peraturan yang mengaturnya; 
- peraturan yang ada redaksinya tidak jelas atau multitafsir. 
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Sedangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik jika mengacu pada ketentuan 

undang-undang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 UU No.28 Tahun 1999 adalah 

sebagai berikut: 

1. Asas Kepastian Hukum; 
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 
3. Asas Kepentingan Umum; 
4. Asas Keterbukaan; 
5. Asas Proporsionalitas; 
6. Asas Profesionalitas; dan 
7. Asas Akuntabilitas.  

Pasal 20 UU No. 32 Tahun 2004 menambahkan asas-asas tersebut menjadi: 
1. asas kepastian hukum;  
2. asas tertib penyelenggara negara;  
3. asas kepentingan umum;  
4. asas keterbukaan;  
5. asas proporsionalitas;  
6. asas profesionalitas;  
7. asas akuntabilitas;  
8. asas efisiensi; dan  
9. asas efektivitas.  

Kuntjoro Purbopranoto6 sebagaimana dikemukakan juga oleh SF Marbun7 bahwa asas-asas 

umum pemerintahan yang baik sebagai berikut: 

1. Asas kepastian hukum (principle of legal security); 
2. Asas keseimbangan (principle of proportionality); 
3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (principle of equality); 
4. Asas bertindak cermat (principle of carefulness);  
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan (principle of motivation); 
6. Asas jangan mencampur-adukkan kewenangan (principle of non misuse of 

competence); 
7. Asas permainan yang layak (principle of fair play); 
8. Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonable or prohibition of arbitratiness); 
9. Asas menanggapi penghargaan yang wajar (principle of meeting raised expectation); 
10. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the 

consequences of an annuled decision);  
11. Asas perlindungan atas pandangan (cara) hidup pribadi (principle of protecting the 

personal way of life); 
12. Asas kebijakan (sapientia); 
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service). 

 
Peraturan dan Keputusan 

“Peraturan” dan “Keputusan” merupakan jenis peraturan kebijakan atau peraturan 

kedinasan yang dibuat oleh organ pemerintah atau badan administrasi atau pejabat tata 

usaha negara untuk melaksanakan segala kewenangan yang diberikan kepadanya dalam 

lingkup tugasnya. Kedua jenis peraturan kedinasan ini mempunyai bentuk dan ciri yang 

berbeda, sehingga tujuan dibuatnyapun berbeda. 

                                                           
6
) Philipus M. Hadjon, R. Soemantri Marto Soewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, Laica Marzuki, 
JBJM ten Berge, PJJ van Buuren, FAAM Stroink (2008). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia 
Introduction to the Indonesian Administrative Law. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 
hlmn.279.  

7
) SF Marbun.(2003). Peradilan Tata Usaha Negara. Liberty. Yogyakarta. hlmn 148. 
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“Peraturan” sebagai salah satu jenis peraturan kedinasan, dalam hukum administrasi 

negara dapat pula dikatakan sebagai keputusan administrasi negara atau keputusan tata 

usaha negara yang bersifat mengatur (regeling). Penyebutan “peraturan” terhadap 

keputusan administrasi negara yang bersifat mengatur (regeling) muncul sejak berlakunya 

UU No. 10 Tahun 2004 terutama dalam Pasal 56 UU no. 10 Tahun 20048 yang menyatakan 

bahwa “Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan 

Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 

yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca 

peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”. Oleh karenanya 

keputusan administrasi negara yang bersifat mengatur, saat ini tidak lagi disebut sebagai 

“keputusan” tetapi disebut sebagai “peraturan” dan berdampak pada bentuknya menjadi 

“peraturan” bukan “keputusan”. 

“Peraturan” merupakan hukum yang in abstrakto atau general norm yang sifatnya 

mengikat umum/berlaku umum dan tugasnya mengatur hal-hal yang bersifat umum.9 

Bagaimana perancangan/penyusunan (legal drafting) dari peraturan  itu? Dengan 

berlakunya UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

yang dicabut dengan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undang, dalam menyusun peraturan mendasarkan pada ketentuan undang-undang ini atau 

undang-undang ini sebagai panduan “legal drafting” dari peraturan. Oleh karenanya pejabat 

tata usaha negara dalam membuat “peraturan” harus mengacu pada ketentuan UU No.12 

Tahun 2011 yang mengatur cara pembentukan sebuah “peraturan”. 

Demikian halnya dengan “keputusan”, sebagai produk pejabat tata usaha negara 

mempunyai sifat yang berbeda dengan “peraturan”. “Keputusan” adalah pernyataan 

kehendak sepihak organ pemerintahan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan 

kewenangan hukum publik yang ditujukan untuk peristiwa konkrit dan individual dengan 

maksud untuk menimbulkan akibat hukum10. “Keputusan” sebagai produk dari pejabat tata 

usaha negara dalam UU No. 51 Tahun 2009 (PTUN) diartikan sebagai suatu penetapan 

tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan 

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang 

atau badan hukum perdata.11 Dari pengertian “keputusan” sebagaimana dimaksud dalam 

UU No.51 Tahun 2009 tersebut maka dapat dirumuskan unsur-unsur dari “keputusan”, yaitu: 

1. penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; 

2. berisi tindakan hukum dalam bidang tata usaha negara; 

3. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

4. bersifat konkrit, individual dan final12; 

                                                           
8
) UU No.10 Tahun 2004 telah dicabut dengan UU No 12 Tahun 2011 namun isi Pasal 56 UU No.10 

Tahun 2004, tidak jauh berbeda dengan isi Pasal 100  UU No.12 Tahun 2011. 
9
) SF Marbun, op.cit. hlmn.57 

10
) Ridwan. op.cit. hlmn 71. 

11
) Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

12
) SF Marbun, op.cit. hlmn 54 :  

- konkrit , yaitu objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak, tetapi 
berwujud tertentu atau dapat ditentukan;� subjek dan objek keputusan harus disebut secara 
tegas. 

- individual, yaitu  keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik 
alamat maupun hal yang dituju; 
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5. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 

Bagaimana perancangan/penyusunan (legal drafting) “keputusan”? Dengan berlakunya UU 

No. 10 tahun 2004 melalui ketentuan Pasal 54, yang pada tahun 2011 dicabut dengan UU 

No.12 Tahun 2011 namun subtansi isi Pasal 54 UU No. 10 Tahun 2004 sama dengan isi 

Pasal 97 UU No.12 Tahun 2011 menyatakan bahwa penyusunan “keputusan” 

menggunakan acuan sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2011. 

 
- Pasal 97 UU No.12 Tahun 2011: “Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam 

Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau 
bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah 
Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, 
Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, 
Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau 
Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, 
Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan 
Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat. 

 
Dalam berbagai literatur Hukum Administrasi Negara tidak ditemukan keharusan 

penggunaan pedoman sebagai acuan perancangan/penyusunan “keputusan”, namun dapat 

menjadi catatan apa yang dikemukakan dalam bukunya Philipus M. Hadjon dkk13 bahwa 

karena sifat beschikking  dari “keputusan”, maka dalam diktum “keputusan” tidak digunakan 

pasal tetapi pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Bahkan dalam buku yang sama Philipus 

M. Hadjon dkk juga mengemukakan bahwa seringkali dalam “keputusan” diakhiri dengan 

kata-kata: “Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki 

sebagaimana mestinya”. Selanjutnya dinyatakan bahwa rumusan semacam ini sebaiknya 

tidak ada, karena kalau memang ternyata ada kekurangan bisa saja keputusan ini ditarik 

kembali atau diperbaiki melalui cara-cara yang telah ditetapkan, dan rumusan ini 

bertentangan dengan kepastian hukum (rechtszekerheid) dan asas itikad baik 

(vertrouwenbeginsel). 

 

Peraturan Kedinasan di UNY 

UNY sebagai institusi atau lembaga milik pemerintah tidak lepas dari persoalan-

persoalan tata usaha negara, oleh karenanya pejabat di lingkungan UNY termasuk dalam 

kategori pejabat tata usaha negara. Selaku pejabat tata usaha negara, pejabat di lingkungan 

UNY mempunyai kewenangan sebagai pejabat tata usaha negara yang salah satu 

kewenangannya menetapkan peraturan kedinasan.  

Apabila diidentifikasi peraturan kedinasan yang menjadi kewenangan pejabat UNY 

berdasar OTK UNY tahun 2011 adalah peraturan kedinasan dari Rektor, Dekan, Direktur 

Pascasarjana, Ketua Jurusan, Ketua Lembaga/Badan, Kepala UPT dan pejabat-pejabat 

setingkat Kepala Bagian. Peraturan kedinasan tersebut baik dalam bentuk “peraturan” 

mapun  “keputusan” yang berlaku di lingkungan tugas unit kerja masing-masing. 

Perlu mendapat perhatian dari semua pejabat di lingkungan UNY bahwa maksud 

kewenangan mengeluarkan keputusan tidak semata-mata berupa bentuk keputusan yang 

                                                                                                                                                                                     

- final, yaitu keputusan tata usaha negara tersebut telah bersifat definitif  sehingga mempunyai 
akibat hukum. Keputusan yang belum definitif karena masih memerlukan persetujuan dari 
instansi atasan belum menimbulkan hak dan kewajiban. 

13
) Philipus M. Hadjon, R. Soemantri Marto Soewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, Laica Marzuki, 

JBJM ten Berge, PJJ van Buuren, FAAM Stroink (2008). Op.cit. hlmn. 147 – 148. 



7 

 

sesuai dengan bentuk formalnya, namun keputusan yang dimaksud juga harus 

memperhatikan ketentuan UU No. 51 tahun 2009 (PTUN) yang lebih menekankan pada isi, 

dikarenakan apa yang menjadi keputusan pejabat di lingkungan UNY akan mempunyai 

akibat hukum yang dapat menimbulkan konflik dalam tata usaha negara. Oleh karena 

“keputusan” yang dimaksud tidak dalam bentuk formalnya tetapi dalam bentuk isi, maka 

sebuah nota atau memo sudah dapat dinyatakan memenuhi syarat tertulis. 

Disamping itu menurut ketentuan Pasal 3 UU PTUN yang menyatakan: “Apabila 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu 

menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha 

Negara. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan 

yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 

tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Dalam hal 

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu, maka 

setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat 

Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan 

penolakan”, hal ini menunjukkan bahwa pejabat yang tidak mengeluarkan “keputusan” 

namun seharusnya menurut kewajiban peraturan perundang-undangan dalam tenggang 

waktu 4 bulan harus mengeluarkan “keputusan”, maka pejabat yang bersangkutan dianggap 

mengeluarkan “keputusan” penolakan. Tindakan diam dari pejabat tersebut dapat 

disamakan dengan keputusan tertulis yang tidak tertulis.  

 
Penutup 

Peraturan kedinasan merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan hukum 

adminstrasi yang lebih tinggi, dibuat oleh  organ pemerintah atau badan administrasi atau 

pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan segala kewenangan yang diberikan 

kepadanya dalam lingkup tugasnya, dan dalam kondisi tertentu dibuat untuk mengisi 

kekosongan hukum atau karena tidak ada atau belum ada peraturan yang mengaturnya 

atau redaksi peraturan tidak jelas atau multi tafsir, serta dengan memperhatikan asas-asas 

umum pemerintahan yang baik. 

Peraturan kedinasan dapat berupa “peraturan” yang sifatnya mengatur (regeling) dan 

“keputusan” yang bersifat menetapkan (beschikking). “Peraturan” dan “keputusan” yang 

dikeluarkan oleh organ pemerintah atau badan administrasi atau pejabat tata usaha negara 

dalam rangka pelaksanaan tugas yang menjadi wewenangnya harus sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan, dan ditujukan untuk intern administrasi serta atas dasar 

freies Ermessen dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 
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