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ABSTRAK  
 
Faktor keterbatasan hukum formil menyebabkan nilai-nilai etika menjadi sangat 

dibutuhkan dalam penguatan sistem administrasi negara. Namun internalisasi nilai-nilai ini  
dalam sistem administrasi negara membentuk problem tersendiri, karena pada saat yang 
sama terdapat resistensi terhadap kehadiran nilai-nilai ini, baik ditinjau dari sisi kepentingan 
untuk penguatan desain sistem administrasi negara itu sendiri maupun dari sisi kepentingan 
subyektif pribadi aparatur yang menjadi bagian integralnya. Selain itu, resistensi juga 
datang dari kultur masyarakat yang menjadi habitat awal pejabat administrasi negara 
maupun client yang harus dilayani sistem tersebut. Oleh karena itu dalam kenyataan empiris 
hukum formil dan implementasi nilai-nilai etika ini selalu terlibat dalam pergulatan untuk 
mengedepankan peran mereka masing-masing. Adakalanya keduanya bisa berjalan 
beriringan dan saling mendukung, namun sering pula keduanya tidak sejalan, dan bahkan 
bertentangan satu sama lain. Problem internalisasi nilai ini muncul ketika nilai moral dan 
etika itu tidak sejalan dengan aspek-aspek penegakan hukum yang menjadi tulang 
punggung sistem administrasi negara modern dewasa ini. Bagai minyak dengan air, 
keduanya tidak bisa bersenyawa, bersinergi dan mampu menghadirkan efektivitas 
kontribusinya yang maksimal untuk penguatan sistem administrasi negara ini. Akseptabilitas 
keputusan pejabat administrasi negara – yang pada hakekatnya merupakan pelaksanaan 
penegakan hukum – cenderung menurun di mata masyarakat. Sebaliknya keputusan 
pejabat administrasi negara yang diambil berdasarkan nilai etika yang berkembang di 
masyarakat – namun tidak sejalan dengan hukum formil – bisa dikategorikan melawan 
hukum. Implikasinya, keleluasaan pejabat administrasi negara untuk membuat keputusan 
yang situasional (discretion) mendapatkan tempat yang terlampau sempit untuk hadir dalam 
sistem administrasi negara yang kuat. Hampir tidak ada ruang apresiasi untuk tindakan 
diskresi pejabat administrasi negara ini. Batas antara diskresi dengan tindakan melawan 
hukum menjadi sangat tipis, cenderung tidak jelas dan multi-tafsir. Bilamana fenomena ini 
terus terjadi, maka peran pejabat administrasi negara akan cenderung kaku, takut 
menghadapi risiko, tidak kreatif dan akhirnya menjadi kontra-produktif bagi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat pada berbagai bidang. 

Tulisan ini mencoba menelaah bagaimana sebenarnya persoalan internalisasi nilai-
nilai etika ini bisa terjadi dalam usaha penguatan sistem administrasi negara dan bagaimana 
jalan keluar untuk mengatasinya.  

 
Kata kunci : Etika, Hukum, Administrasi Negara 
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A. Pendahuluan 

Kata ethic berasal dari bahasa Yunani, sedangkan kata moral berasal dari bahasa 

Latin. Secara etimologis, keduanya mempunyai arti kurang lebih sama, yaitu prinsip atau 

asas-asas yang berkenaan dengan baik dan buruk (Bertens, 2002 : 7). Etika dan moral 

berperan sebagai pengatur dan petunjuk bagi manusia dalam berperilaku (Keraf, 1993 : 20). 

Sedangkan dalam Merriam Webster Online Dictionary 2011 kata etika diartikan sebagai “a 

set of moral principles : a theory or system of moral values”. Sedangkan kata moral sendiri 

lazim didefinisikan sebagai segala sesuatu yang terkait dengan the principles of right or 

wrong in behavior. 

Berdasarkan konsep dasar etika dan moral itu, dan kemudian dikaitkan dengan 

kebutuhan untuk penguatan sistem administrasi negara, maka dalam kontek ini kata etika 

dan moral itu diartikan secara lebih spesifik yang berfokus pada nilai-nilai norma untuk 

mengatur perilaku manusia secara individual maupun secara kolektif. Kolektivitas ini 

merupakan media untuk mengekspresikan ide dan aktivitas kerjasama antar manusia yang 

menjadi kata kunci konsep administrasi pada umumnya. Dalam satuan kelompok 

masyarakat dimanapun berada, nilai etika dan moral tersebut selalu menjadi  komponen 

pokok yang mendominasi sistem nilai pedoman aktivitas semua warganya. Sistem nilai ini 

terus-menerus terpelihara dan menjadi tradisi kaidah yang mengakar pada setiap sistem 

sosial masyarakat. Selanjutnya nilai-nilai ini juga berfungsi sebagai perekat sosial (social 

cohesion) yang mempersatukan masyarakat, membentuk solidaritas di antara mereka, serta 

menjadi rambu-rambu proses interaksi antar mereka di tingkat lokal, nasional maupun 

internasional. Melalui social cohesion inilah proses kerjasama antar manusia – sebagai core 

aktivitas administrasi negara – dapat  diimplementasikan dengan baik.  

Secara agak terrinci, cakupan efektif nilai-nilai etika ini bisa dikelompokkan ke dalam 

4 kategori, yaitu : 

1. Nilai etika untuk mengatur perilaku individual.  

Nilai etika ini paling sempit lingkup cakupan efektivitasnya, namun keberadaannya 

begitu universal dan melekat pada setiap orang.  Nilai etika ini hanya berlaku pada 

situasi seorang diri. Bentuk perilaku maupun situasi tidak memungkinkan orang lain bisa 

menyaksikan pelanggaran etika ini. Sehingga bilamna terjadi pelanggaran, orang lain 

hampir tidak mungkin bisa menjadi saksi. Nilai etika seperti ini muncul dari intuition 

(kata hati) dan emotion (perasaan) kemanusiaan seseorang. Walaupun demikian, asal 

usul keberadaannya berakar kuat dan terpelihara melalui sistem nilai sosial budaya 

masyarakat dimana intelektual dn emosi seseorang itu tumbuh dan berkembang. Sanksi 

atas pelanggaran nilai etika ini tidak berhubungan dengan pihak lain, tidak diberikan 
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ataupun dipaksakan oleh pihak lain, dan sebagainya. Namun sanksi muncul dari pribadi 

orang yang bersangkutan, dan terwujud dalam bentuk yang sangat subyektif, seperti 

merasa berdosa, merasa bersalah, perasaan menyesal, dan lain sebagainya. Bersikap 

jujur pada diri sendiri, menyiram toilet hingga bersih selesai buang air, percaya pada 

dosa bila secara sengaja berbuat salah, dan lain sebagainya adalah contoh yang paling 

umum. 

2. Nilai etika untuk mengatur perilaku komunitas etnis atau sub-etnis masyarakat tertentu. 

Komunitas ini terikat sistem sosial budaya khas yang terus melaksanakan dan 

memelihara nilai-nilai etika ini. Sering nilai-nilai etika ini tidak terkodifikasi, namun 

keberadaannya sangat jelas diakui dan dilaksanakan masyarakat. Nilai-nilai ini digunakan 

sebagai standar perilaku baik-buruk, benar-salah, pantas atau tidak pantas, menurut 

keyakinan dan pola pikir masyarakat yang bersangkutan. Nilai etika seperti ini lazim 

dimaknai sebagai sopan santun atau tata cara perbuatan yang "harus" dilakukan 

seseorang jika berinteraksi dengan orang lain dalam komunitas tersebut. Misalnya  

ketika seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain menggunakan tangan kiri,  

maka dia bisa dianggap melanggar etika menurut sistem nilai masyarakat tertentu dan 

mengandung sanksi sosial. Sanksi hanya berupa sanksi sosial yang berlaku sebatas 

sistem sosial masyarakat tertentu saja dan tidak bersifat universal. Oleh karenanya nilai 

etika seperti ini sifatnya kurang adil untuk dikodifikasikan menjadi aturan hukum yang 

diberlakukan untuk seluruh warga negara. Terlebih lagi untuk kasus Indonesia yang 

sangat bhinneka itu. 

3. Nilai etika untuk mengatur totalitas masyarakat di tingkat nasional.  

Pada hakekatnya nilai etika ini merupakan pedoman dalam hidup berbangsa dan 

bernegara. Namun sesuai tatanan sistem administrasi negara di tingkat nasional nilai-

nilai ini kebanyakan sudah diakomodir atau dikonversi ke  dalam aturan hukum formal. 

Oleh karena itu pelanggaran terhadap nilai ini mengandung sanksi yang didukung sistem 

hukum negara.  

Sasaran nilai etika kategori ini adalah kepentingan publik, yang menyangkut kepentingan 

bersama atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan, gangguan pada kepentingan 

pribadi dan hak asasi orang lain, kepentingan kelompok minoritas, suku bangsa, agama, 

dan lain sebagainya. Jadi, bilamana nilai etika ini dilanggar, maka perangkat penegak 

hukum negaralah yang akan bertindak dan memaksakan sanksi sesuai aturan hukum.  

Misalnya larangan membuang sampah di sungai yang dituangkan dalam Peraturan 

Daerah. Larangan tersebut sebenarnya merupakan materi etika yang kemudian 

dikuatkan menjadi peraturan hukum yang dilengkapi dengan sanksi. Pelanggaran atas 
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peraturan hukum ini sama artinya dengan merugikan kepentingan banyak orang lain 

yang sering memanfaatkan sungai tersebut. Nilai-nilai etika kategori inilah yang cocok 

untuk penguatan sistem administrasi negara pada umumnya. 

4. Nilai etika yang mengatur pergaulan internasional. Nilai etika ini mencakup semua nilai 

etika bersifat universal dan diakui oleh seluruh masyarakat di muka bumi ini. Walaupun 

demikian penerapannya di tingkat nasional sangat tergantung pada pemerintah yang 

berkuasa di masing-masing negara. Jadi bisa berbeda-beda. 

Pengelompokkan nilai-nilai etika ke dalam 4 kategori di atas tidak benar-benar bersifat 

politomi, namun bisa juga overlapping disebabkan karena selalu ada peluang dan dinamika 

untuk saling mengisi. Bisa saja nilai-nilai etika individual dan tingkat komunitas etnis 

tertentu diangkat menjadi nilai etika ke tingkat nasional, bahkan internasional. Juga bisa 

sebaliknya, nilai-nilai etika asing tertentu diperkenalkan dan  kemudian dicontoh dan 

dikembangkan oleh masyarakat domestik suatu negara. 

Oleh karena implementasikan nilai-nilai tersebut di masyarakat bisa overlap satu 

sama lain dan bisa berbeda-beda perwujudannya, maka sering  muncul kesulitan 

menentukan standar umum kebenarannya. Dengan demikian sanksinya pun menjadi sulit 

pula diterapkan. Satu-satunya nilai etika yang relatif mudah diimplementasikan adalah nilai-

nilai etika yang sudah dikonversikan ke dalam bentuk hukum yang terkodifikasi. Sementara 

yang terkodifikasi dalam bentuk kode etik masih sebatas himbauan yang sanksinya sering 

tidak efektif.  

Walaupun nilai-nilai etika sudah dikonversikan ke dalam bentuk hukum yang 

terkodifikasi dan relatif mudah diimplementasikan, namun masih tetap saja memiliki 

kesulitan. Yaitu persoalan ketika aparat penegak hukum harus menginterpretasikannya ke 

dalam bentuk yang lebih kongkrit. Pemahaman, penghayatan, moral, nilai-nilai etika dan 

moral aklak serta kepentingan yang berbeda-beda akan melahirkan pemaknaan hukum yang 

berbeda beda pula. Filosofi serta makna yang dimaksud oleh si perancang, perumus dan 

pembuat undang-undang serta aturan hukum yang lain sangat rentan dimanipulasi, 

“diplesetkan”,  diberi makna lain sesuai dengan selera dan keinginan penguasa. Penguasa 

dalam konteks sistem administrasi negara ini adalah para pejabat pembuat kebijakan publik. 

Selanjutnya dalam tulisan ini, konsep administrasi negara diberi pengertian sebagai 

"semua hal yang terkait dengan dinamika pengelolaan organisasi dan manajemen berbagai 

sumber daya publik yang menjadi domain kekuasaan negara". Jadi aktivitas administrasi 

negara bisa berada dalam lingkungan lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga 

yudikatif maupun lembaga-lembaga lain ekstra trias politika tersebut. Bahkan bisa juga 

aktivitas administrasi negara itu berada di lembaga swasta sepanjang pengelolaannya masih 
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menjadi domain kekuasaan negara. Kesemuanya itu berpadu membentuk sebuah sistem 

yang dinamai sistem administrasi negara yang dikenal selama ini.  

Pemaknaan konsep administrasi negara dalam tulisan ini memiliki banyak 

kesamaanya dengan konsep administrasi yang digunakan Hidayat (2007). Hidayat 

menggunakan istilah “administrasi” saja dan tidak menggunakan kata “negara” untuk 

menunjuk konsep Administrasi Negara sebagaimana yang dimaksud dalam artikel ini. 

Sebenarnya ada juga penulis pelopor pengembangan studi Public Administration yang juga 

hanya menggunakan istilah “administration” saja untuk menyebut makna yang terkandung 

dalam konsep administrasi negara ini. Diantaranya adalah Ordway Tead (1951). Dalam 

media bebas Wikipedia pengertian administrasi itu diterangkan hanya sebagai cabang 

eksekutif saja. Selengkapnya sebagai berikut :  

"In United States usage, the term refers to the executive branch under a specific 
president (or governor, mayor, or other local executive), for example: the "Barack 
Obama administration." It can also mean an executive branch agency headed by an 
administrator. These agencies tend to have a regulatory function as well as an 
administrative function. On occasion, people in the US will use the term to refer to 
the time a given person was president, e.g. "they have been married since the 
Jimmy Carter administration."  

“Usage in Europe varies by country, but most typically the term 'administration' 
refers to managerial functions in general, which may include local governments, or 
the hierarchy of national and local government, that applies to a town or district. 
More specifically, it may refer to public administration, the business of administering 
public policy as determined by government.” 

 

Jadi kesimpulannya konsep sistem administrasi negara dalam tulisan ini diberi 

pengertian sebagai segala aktivitas dalam sistem pengelolaan sumber daya publik yang 

menjadi domain kekuasaan negara dalam arti luas. Bukan hanya bidang eksekutif saja, 

namun mencakup juga bidang legislatif, yudikatif, aktivitas lembaga ekstra trias politika, 

maupun aktivitas negara yang dikuasakan kepada masyarakat – lihat gambar berikut. 

Selanjutnya penguatan sistem administrasi negara dalam artikel ini diberi makna 

sebagai empowerment berbagai komponen sistem administrasi negara tersebut untuk 

mendapatkan peningkatan efektifitas, efisiensi, keadilan, pemerataan, akseptabilitas, 

responsibilitas dan berbagai ukuran ideal administrasi negara yang lain dalam rangka 

optimalisasi kepentingan-kepentingan publik (public interest) dan penyelesaian masalah-

masalah kemasyarakatan (public affairs). 
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Gambar 1 : Desain Sistem Administrasi Negara dan Hubungannya dengan Nilai Etika 
 

 
 
 

 
B.  Problema Internalisasi Nilai Etika dalam Sistem Administrasi Negara 

1. Dominasi Pola Pikir Legal-formal 

Ada banyak kasus representatif yang menunjukkan lemahnya sistem administrasi 

negara Indonesia dalam menjalankan fungsinya. Dewasa ini masih banyak rakyat Indonesia 

yang belum terjangkau program layanan umum pemerintah secara memadai. Bahkan 

layanan pemerintah yang paling mendasar sekalipun.  Program layanan dasar yang tidak 

merata akan menjadi faktor rendahnya efektifitas hampir semua program yang 

diselenggarakan pemerintah kemudian. Sebagai contoh, pemberian Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) sebagai bentuk pengakuan jati-diri warga negara. Pemberian KTP, terutama di 

daerah-daerah tertentu, ternyata  belum sepenuhnya menjangkau semua lapisan 

masyarakat.  Masih banyak warga misikin – dan sangat miskin – diperkotaan, terutama yang 

berstatus tuna wisma, gelandangan, pengemis, dan sebagainya belum mendapatkan 

layanan pemberian KTP ini dari pemerintah. Hal ini berimplikasi pada tertutupnya akses 

mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, akses mereka untuk mendapatkan 

layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan lain sebagainya. Program-program pemerintah 

untuk peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya tidak bisa diakses masyarakat 

miskin yang tidak memiliki KTP ini.  



8 
 

Untuk bisa bertahan hidup – terutama di kota-kota besar – orang miskin sering kali 

terhimpit oleh sistem administrasi yang sangat tidak kondusif bagi mereka. Pola pemahaman 

aturan hukum oleh aparatur negara yang terlalu legalistik-formalistik membuat banyak 

orang miskin di kota besar seolah-olah "tidak diakui keberadaannya” oleh pemerintah. 

Padahal  secara faktual mereka justru yang lebih membutuhkan intervensi program 

peningkatan kesejahteraan ini. Karena tidak memiliki KTP mereka tidak berkesempatan 

menikmati berbagai program peningkatan kesejahteraan dari pemerintah, tidak bisa ikut 

serta dalam aktivitas ekonomi yang mensyaratkan identitas formal ini, tidak berkesempatan 

mendapatkan pekerjaan yang lebih pantas, dan lain sebagainya. Banyak warga miskin 

perkotaan terpaksa mencari nafkah dengan cara yang tidak pantas dan tidak sejalan dengan 

keinginan serta ketentuan pemerintah. Cara hidup dan cara mereka mencari nafkah sering 

berbenturan dengan aturan hukum. Mereka harus menyusup untuk mencari celah-celah 

aturan hukum agar bisa bertahan hidup.  

Di samping  kelayakannya yang jauh dari ideal, cara mereka itu selalu dibayangi 

kemungkinan rasia yang sering dilakukan oleh aparat negara atas nama penegakan hukum. 

Oleh karena itu keberlanjutan pekerjaan mereka, ketenangan hidup mereka, serta masa 

depan mereka tidak pernah terjamin. Cara hidup ini jelas tidak manusiawi, tidak baik, tidak 

benar dan tidak pantas dilihat dengan standar penilaian apapun. Oleh karenanya tidak boleh 

dibiarkan terus berlanjut.  

Dalam menjalankan rasia atau operasi penegakan hukum pada umumnya aparatur 

pemerintah sebagai alat negara berpikir terlampau legalistik-formalistik, parsial dan tidak 

memiliki skenario lengkap terkait dengan alternatif lain yang bisa dipilih rakyat "korban" 

operasi penegakan hukum tersebut. Pada paska rasia pedagang kaki lima atau penggusuran 

pemukiman liar misalnya, pemerintah lebih sering tidak menyediakan tempat tinggal dan 

pekerjaan lain yang cocok untuk mendukung kehidupan mereka selanjutnya. Penegakkan 

hukum seperti ini seolah-olah hanya demi tegaknya aturan hukum itu saja. Steril dari efek 

peningkatan keadilan, peningkatan kesejahteraan, bahkan steril dari fungsi proteksi negara 

terhadap rakyatnya yang menjadi target operasi. Pemerintah sebagai wakil negara seolah-

olah hadir sebagai “musuh” rakyat, atau pemerintah sedang lalai bahwa di negara manapun 

pemerintah seharusnya berfungsi memberikan proteksi dan intervensi terhadap warga 

miskin untuk bisa memenuhi hak dasar mereka, seperti hak kepemilikan tempat tinggal atau 

minimum membuka akses mereka untuk memiliki tempat tinggal ini.  

Di Indonesia penyediaan tempat tinggal (perumahan) ini lebih banyak diserahkan 

kepada mekanisme pasar, sementara mekanisme distribusinya untuk orang miskin tidak 

banyak difasilitasi oleh pemerintah. Implikasi lain dari fenomena ini adalah ada kesan bahwa 
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seolah-olah pemerintah tidak melihat dimensi hak asasi warga negaranya. Hak-hak asasi 

warga negara tersebut hilang begitu saja, “tertutup” oleh berbagai kelalaian dalam 

penyelenggaraan negara. Menanggapi kasus tersebut muncul pertanyaan, dimanakah fungsi 

nilai-nilai etika aparatur negara – yang merupakan bagian dari sistem administrasi negara – 

itu diletakkan ? 

 

2. Keterbatasan Ruang Diskresi 

Dalam kontek sekarang ini tentu tidak adil bila menuding aparatur negara atau 

pemerintah sebagai satu-satunya faktor penyebab munculnya masalah seperti di atas. Masih 

ada faktor lain yang perlu dicurigai sebagai penyebabnya, yaitu begitu sempitnya ruang 

diskresi bagi aparatur negara ini untuk mengimplementasikan nilai moral dan etika dalam 

sistem administrasi negara dewasa ini. Ada contoh menarik yang representatif untuk 

menunjukkan begitu sempitnya ruang diskresi ini. Sebenarnya ruang diskresi ini bisa diisi 

dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai kebaikan lainnya oleh pejabat administrasi negara. 

Pada paska bentrokan antara polisi dengan masyarakat yang menuntut pencabutan ijin 

usaha pertambangan PT SMN di pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, Bupati Bima 

menyatakan bersedia mencabut ijin usaha pertambangan (SIUP) eksplorasi emas milik PT 

SMN sesuai tuntutan masyarakat. Namun syaratnya harus mendapat jaminan dari 

pemerintah pusat (Kompas, 29/12/2011, Hal. 1 & 15). Pertanyaannya, apa sebenarnya latar 

belakang dan makna yang terkandung di dalam pernyataan Bupati Bima tersebut ? Mengapa 

pejabat Bupati, yang sebenarnya sudah mendapatkan mandat dari rakyatnya, masih 

membutuhkan jaminan dari pemerintah pusat ? 

Bupati Bima sebagai pejabat  yang memiliki wewenang mengurus segala persoalan 

publik (public affairs) pasti tahu apa saja yang seharusnya menjadi prioritas dalam 

pertimbangan penerbitan  atau penolakan permohonan atau pembatalan ijin PT SMN 

tersebut. Dalam kaitan ini “demi kepentingan rakyat” atau public interest  harus diutamakan. 

Selanjutnya, sangat mudah diprediksi siapa yang akan diuntungkan dan siapa yang harus 

menanggung kerugian terkait implementasi ijin usaha pertambangan tersebut. Aspek siapa 

yang berpotensi menanggung kerugian ini sangat penting artinya. Oleh karena itu 

pertimbangan Bupati Bima untuk menerbitkan atau menolak atau membatalkan SIUP 

tersebut tidak boleh hanya didasarkan pada aspek yuridis-formil (peraturan per-UU-an) saja. 

Aspek empiris berupa nilai-nilai etika, moral dan nilai-nilai kearifan lokal serta siapa yang 

berpotensi dirugikan tidak boleh diabaikan begitu saja. Pengabaian persoalan empiris ini 

akan memicu penolakan masyarakat terhadap keputusan pemerintah tersebut. Suasana 

implementasi keputusan pemerintah tersebut sangat rawan memunculkan persoalan baru 



10 
 

berupa terusiknya rasa keadilan masyarakat, konflik yang semakin terbuka dan distruktif 

antara rakyat yang dirugikan dengan para investor, dal lain sebagainya. Konflik ini kemudian 

berubah dari konflik antara masyarakat vs investor menjadi konflik antara masyarakat 

dengan pemerintah. Hal ini tercermin dalam bentuk seringnya terjadi bentrokan antara 

masyarakat melawan aparatur pemerintah.  

Bupati Bima sebenarnya sudah memiliki kewenangan untuk menolak ataupun 

membatalkan permohonan ijin tersebut, yaitu manakala kepentingan rakyat terusik, 

manakala rakyat setempat menolaknya – karena berbagai alasan, dan lain sebagainya. 

Pertanyaannya, mengapa Bupati tersebut tidak berani berinisiatif mencabut sendiri ijin 

usaha pertambangan tersebut  dengan segera ? Mengapa dia masih membutuhkan jaminan 

dari pemerintah pusat ? Bukankah dia sudah memiliki legitimasi untuk melakukan apa saja 

demi fungsinya melindungi masyarakat ? Jawaban atas pertanyaan itu tidak lain adalah 

terlampau sempitnya kewenangan diskresi pejabat administrasi negara tersebut.  

Penyebab sempitnya ruang diskresi atau kewenangan pejabat publik untuk 

mengambil keputusan yang tidak sama persis dengan aturan hukum namun demi 

kemaslahatan yang lebih baik bagi masyarakat  ini adalah faktor sistem penegakan hukum 

di Indonesia terlalu mengedepankan asas legalistik-formalistik. Dalam menafsirkan setiap 

peraturan perundangan, makna dari sudut pandang yang lain sering sekali diabaikan. Nilai 

keyakinan masyarakat, nilai tradisi, nilai moral, nilai etika, nilai manfaat yang dirasakan 

rakyat banyak, nilai efisiensi keuangan negara, dan lain sebagainya tidak menjadi bahan 

pertimbangan dalam penegakan hukum dan pembuatan kebijakan publik pada umumnya. 

Perilaku aparatur negara sangat pragmatis  hanya demi tegaknya aturan hukum itu saja. 

Seakan-akan sudah tidak sadarkan diri dan tidak melihat bahwa landasan filosofi 

pembentukan aturan-aturan hukum tersebut adalah demi kemaslahatan masyarakat. 

Dalam kasus SIUP PT SMN ini, setelah pemohon ijin memenuhi segala persyaratan 

yang ditentukan undang-undang seolah-olah Bupati Bima pantang untuk menolak ataupun 

membatalkannya, padahal tekanan penolakan dari masyarakat besar sekali. Di satu sisi, 

kalau Bupati mengikuti aspirasi rakyat setempat atau menolak permohonan tersebut, maka 

ia akan mendapat banyak tekanan dari pihak eksternal, termasuk tekanan dari pemerintah 

pusat. Sikap apatis dan penilaian negatif pemerintah pusat yang menganggap Bupati itu 

tidak pro pertumbuhan ekonomi dan pro pemasukan keuangan negara menjadi ancaman 

nyata yang berimplikasi luas. Selanjutnya, tuntutan hukum peradilan Tata Usaha Negara di 

kemudian hari juga menjadi ancaman potensial yang serius di tengah situasi sistem 

penegakan hukum Indonesia yang masih penuh dengan persoalan dewasa ini. Di sisi yang 

lain, kalau Bupati tersebut mengabulkan permohonan SIUP tersebut – seperti yang 



11 
 

dilakukan selama ini – sudah pasti ia akan mendapatkan tekanan dan penolakan yang terus-

menerus dari rakyatnya sendiri. Kerusuhan yang terjadi di pelabuhan Sape, Bima, NTB 

24/12/2011 yang baru lalu membuktikannya.  

Sebenarnya masih banyak kasus-kasus lain yang berpola sama, walaupun 

kebanyakan diantaranya tidak sampai menimbulkan kerusuhan. Namun demikian 

kesimpulan sementara sudah bisa diambil berdasarkan representasi kasus itu. Oleh karena 

Bupati dan pejabat administrasi negara yang sejenis menghadapi dua kemungkinan seperti 

itu itu, maka pejabat administrasi negara menjadi tidak percaya diri dan ragu-ragu 

melakukan tindakan diskresi untuk melindungi rakyatnya sendiri. Jalan “aman” yang 

ditempuh pejabat administrasi negara untuk menyelesaikan masalah di wilayah kerjanya 

menjadi amat pragmatis dan jauh dari memadai, bahkan tanpa menghiraukan 

kedudukannya sebagai kepala daerah otonom yang diberi kepercayaan penuh oleh 

rakyatnya melalui pemilihan umum.  

Jalan “aman” yang ditempuh Bupati Bima untuk menyelesaikan masalah dengan 

meminta jaminan dari pemerintah pusat di atas menyisakan dua pertanyaan pokok. Apa 

maksud dan tujuan yang tersembunyi di balik tindakan Bupati tersebut ? Sudah benarkah 

langkah ini dilakukan oleh seorang Bupati mandataris rakyat di wilayahnya ? 

Pandangan komprehensif atas fenomena di atas, menunjukkan bahwa ada semacam 

malfunction dalam sistem administrasi negara Indonesia. Ada kesalahan sistemik berbagai 

fungsi ketika roda sistem administrasi negara itu dijalankan. Ada komponen-komponen 

penting sistem administrasi negara yang tidak bisa berjalan diatas track formil dalam 

tatanan yang sudah terbangun di negara ini.  Selain itu, terdapat pula fungsi-fungsi 

administrasi negara yang tidak terakomodir di dalam sistem formil yang terikat kaidah 

sistem hukum yang berlaku. Singkatnya, aspek-aspek non-formil dan informil yang juga 

penting dalam menopang efektivitas sistem administrasi negara terpenjara oleh tatanan 

formal yang sangat dominan. Aspek-aspek non-formil dan informil itu kebanyakan berupa 

nilai-nilai etika, akhlak serta moral yang -- karena berbagai faktor -- tidak bisa masuk ke 

dalam tatanan formal sistem administrasi negara yang ada. Meskipun demikian, tidak boleh 

tidak, nilai-nilai tersebut tetap merupakan indikator tingginya peradaban suatu bangsa. Jadi 

tidak boleh diabaikan keberadaannya. 

Maksud dan tujuan Bupati Bima yang meminta jaminan pemerintah pusat tersebut di 

atas tentu ingin mendapatkan perlindungan atas tindakan yang dinilainya bermanfaat bagi 

masyarakat namun tidak memiliki perlindungan dan kepastian hukum yang memadai. Paling 

tidak tindakan ini menunjukkan 2 hal yang sangat krusial dalam upaya penguatan sistem 

administrasi negara Indonesia selama ini. Pertama, tindakan Bupati tersebut menunjukkan 



12 
 

begitu sempitnya ruang untuk mengekpresikan diskresi sebagai salah satu komponen sistem 

administrasi negara. Kedua, menunjukkan bahwa aparatur pemerintahan yang dipimpin 

Bupati tersebut belum memiliki semangat dan penghayatan otonomi daerah sejati yang 

tentu saja mengandung risiko. Kedua hal ini merupakan sebagian dari perwujudan 

implementasi asas otonomi daerah yang setengah hati. Kepastian hukum itu sangat penting 

adanya, namun pertimbangan nilai etika dan moral yang tidak terakomodir dalam sistem 

penegakan hukum juga tidak kalah pentingnya. Secara ideal, keduanya harus saling 

melengkapi, namun faktanya sering berbenturan satu sama lain.  

Penilaian dari sisi yang lain menunjukkan bahwa tindakan meminta jaminan pada 

pemerintah pusat tersebut juga merupakan cerminan dari pola pikir aparatur negara yang 

masih didominasi oleh budaya feodal yang paternalistik. Demi kepentingan subyektif yang 

terkait dengan jabatannya, pejabat administrasi negara tersebut tidak berani melakukan 

tindakan diskresi yang tidak sama persis dengan aturan hukum.  Secara tidak disadari 

tindakan ini juga mencerminkan tidak adanya kreativitas dan ketidak-mampuannya secara 

mental melaksanakan amanah rakyat yang memilihnya. Fenomena ini juga bisa 

menunjukkan betapa rapuhnya jiwa kenegarawanan pejabat yang bersangkutan dalam 

menghadapi risiko jabatan. Secara jelas fenomena in jugai menunjukkan mentalitas 

hierarkhis feodal yang selalu bertindak atas perintah dan petunjuk atasannya.  Padahal 

secara empiris maupun yuridis pejabat tersebut sudah memiliki mandat dari rakyat untuk 

menjalankan fungsi melindungi kepentingan publik dan menyelesaikan masalah-masalah 

kemasyarakatan yang terjadi. Pejabat  Kepala Daerah tersebut sudah tidak sadar lagi bahwa 

dengan kewenangan otonominya seorang Kepala Daerah itu bukanlah bawahan dari pejabat 

pemerintah pusat, namun merupakan kepercayaan rakyat setempat untuk menyelesaikan 

masalah di wilayah kerjanya secara otonom. Jadi, sempitnya ruang diskresi ini bisa jadi 

terbentuk oleh karena pola pikir dan sikap aparatur negara itu sendiri. 

Mengapa pola pikir aparatur negara itu bisa terjebak dalam kondisi ketergantungan 

pada pemerintah pusat seperti itu ? Jawaban tentatif terhadap pertanyaan ini adalah karena 

kebanyakan aparatur negara menganggap bahwa pekerjaan sebagai aparatur negara dan 

birokrasi itu merupakan mata pencaharian untuk mencari keuntungan ekonomi (profit). 

Tidak sekedar mencari nafkah untuk hidup secara wajar (wage, salary, fee) saja. Anggapan 

ini berimplikasi luas terhadap sikap dan perilaku aparatur negara dalam menjalankan 

tugasnya sambil mempertahankan dan mengembangkan kesempatannya untuk 

mendapatkan profit yang lebih banyak. Salah satu bentuk perilaku tersebut adalah sikapnya 

yang selalu mengekor pada apa yang dimaui pemerintah pusat, dan tidak peduli pada 
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masalah apa yang menimpa rakyatnya. Pejabat publi tidak mampu membuat skala prioritas 

secara obyektif karena ada konflik kepentingan.  

Sikap dan tindakan aparatur negara tersebut sebenarnya tidak menyelesaikan 

masalah, namun justru menambah persoalan dalam menegakkan esensi nilai-nilai 

demokrasi. Tindakan pemerintah itu tidak lebih dari sekedar penyelamatan diri pribadi 

aparatur negara tersebut. Bagai nahkoda kapal yang duluan mencari selamat, sementara 

para penumpangnya masih dalam kesulitan menyelamatkan diri masing-masing. Fenomena 

ini sejatinya merupakan indikator kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsinya. 

Fenomena ini juga bisa menjadi indikator masih adanya perilaku aparatur negara yang 

kurang etis atau kurang diimbangi pemahaman tentang filosofi tugas pokok dan fungsi 

aparatur negara yang tidak sekedar menjalankan pasal-pasal aturan hukum saja. 

Pertimbangan nilai etika sering dikesampingkan demi menjalankan aturan hukum yang – 

ada kalanya – kurang sempurna atau cacat nilai etika ini. Selanjutnya, fenomena ini 

mungkin juga merupakan indikator kurangnya tanggung-jawab moral pejabat pemerintah 

yang mengemban amanat rakyat. 

Demikianlah maka sebenarnya dalam implementasi sistem administrasi negara 

Indonesia dewasa ini masih banyak nilai-nilai idealisme berbangsa dan bernegara yang 

belum terakomodir. Kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkannya menjadi kurang memadai 

lagi untuk menangani masalah publik yang begitu kompleks pada tingkat empiris. 

 

C. Catatan Penutup 

Sebagai catatan penutup, perlu ditekankan sekali lagi bahwa persoalan etika dan 

moral itu banyak terkait dengan peradaban manusia. Jadi sebagai negara bangsa yang 

mengaku beradab, nilai-nilai etika dan moral ini harus menjadi dasar penyusunan segala 

bentuk aturan hukum di Indonesia. Pilar utama sistem administrasi negara yang 

dikemukakan Ludwig von Mises (1944) sebagai bureaucratic management, yaitu supremasi 

hukum dan sistem anggaran perlu dilengkapi dengan aspek etika dan moral ini.  

Republik Indonesia adalah negara hukum. Semua aktivitas warga negara harus 

diatur dengan hukum. Pejabat yang mengatur harus diatur pula dengan hukum. Dalam 

sistem administrasi negara fungsi utama hukum adalah untuk “mengatur dan membatasi”  

kewenangan pejabat administrasi negara. Pejabat administrasi negara berperan me-regulasi 

dan melindungi hak-hak rakyat dan menjamin kebebasan warga negara, dan juga sebagai 

pelaksana mandat dari rakyat. Singkatnya hukum diciptakan untuk kemaslahatan berbangsa 

dan bernegara, oleh karena itu hukum senantiasa harus mengakomodir nilai-nilai etika dan 

moral untuk menciptakan perbaikan dalam kehidupan bermasyarakat.  
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