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A. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) 
Asas ini berisikan pedoman yang harus digunakan oleh administrasi negara 
dalam melaksakan tugas-tugasnya, dan juga oleh hakim untuk menguji 
keabsahan perbuatan hukum administrasi negara. 
 
Kuntjoro Purbopranoto: 

1. Asas kepastian hukum. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh 
administrasi negara harus memberikan kepastian hukum bagi orang yang 
menerima keputusan. 

2. Asas keseimbangan. Seorang pegawai yang melakukan kesalahan harus 
dihukum dan hukuman itu harus seimbang dengan tingkat kesalahan yang 
dilakukannya (tidak boleh berlebihan). 

3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan. Asas ini menghendaki agar 
pejabat administrasi negara dalam mengambil keputusan harus memiliki 
tindakan-tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus 
atau peristiwa yang serupa sehingga keputusannya pun akan sama pula. 

4. Asas bertindak cermat. Asas ini menghendaki administrasi negara harus 
bertindak dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga 
masyarakat. Jika lalai (tidak hati-hati) dan akibatnya masyarakat 
dirugikan, maka administrasi negara tersebut dapat digugat untuk 
mengganti kerugian. 

5. Asas motivasi untuk setiap keputusan. Asas ini menghendaki agar suatu 
keputusan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara harus 
mempunyai motivasi atau alasan yang cukup jelas, benar dan adil. 
Dengan demikian orang yang terkena keputusan tersebut menjadi tahu 
apa alasan-alasannya, sehingga apabila alasan-alasan itu tidak benar dan 
merugikan, dia dapat mengajukan keberatan yang tepat untuk 
mendapatkan keadilan. 

6. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan. Asas ini menghendaki 
agar administrasi negara dalam mengambil keputusan harus selalu sesuai 
dengan wewenang yang melekat padanya. Penggunaan wewenang di 
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luar kewenangan yang dimilikinya (penyalahgunaan wewenang) dikenal 
dengan istilah detournement de pouvoir. 

7. Asas perlakuan yang jujur atau asas permainan yang layak. Asas ini 
menghendaki agar pejabat administrasi negara harus memberikan 
kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat untuk mendapatkan 
informasi yang benar dan adil sehingga keadilan dan kebenaran yang 
dikehendaki masyarakat dapat terwujud. 

8. Asas kelayakan atau asas kewajaran. Asas ini melarang pejabat 
administrasi negara berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak. 
Seandainya seorang pejabat administrasi negara bertindak sewenang-
wenang di luar batas kewajaran, maka keputusan yang dikeluarkan oleh 
pejabat tersebut dapat dibatalkan. 

9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar. Asas ini menghendaki agar 
tindakan administrasi negara dapat menimbulkan harapan-harapan yang 
wajar bagi yang berkepentingan. Sekedar ilustrasi, pada tanggal 13 
Januari 1959, Centrale Raad van Beroep di Nederland memutuskan 
perkara yang kasusnya sebagai berikut: seorang pegawai negeri yang 
memakai mobil pribadinya untuk keperluan dinas meminta uang pengganti 
untuk pemakaian mobilnya itu. Ia memperoleh uang pengganti yang 
dimintanya, akan tetapi kemudian aturan kepegawaian tidak memuat 
ketentuan yang memperbolehkan pemberian uang pengganti kepada 
pegawai negeri atas biaya yang dikeluarkannya sehingga keputusan 
pemberian uang pengganti tersebut ditarik kembali. Centrale Raad van 
Beroep menyatakan keputusan penarikan kembali uang tersebut oleh 
instansi yang bersangkutan batal karena keputusan penarikan kembali 
tersebut bertentangan dengan asas menanggapi harapan yang 
ditimbulkan secara wajar. 

10. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Asas ini 
menghendaki agar jika suatu keputusan dianggap batal, maka akibat dari 
keputusan yang dibatalkan itu harus ditiadakan sehingga orang yang 
dirugikan akibat batalnya keputusan tersebut harus diberi ganti rugi dan 
direhabilitasi. 

11. Asas perlindungan atas pandangan hidup atau cara hidup. Asas ini 
menghendaki agar setiap orang diberi kebebasan atau hak untuk 
mengatur kehidupan pribadinya sesuai dengan pandangan (cara) hidup 
yang dianutnya. Di Indonesia perlindungan atas pandangan (cara) hidup 
ini harus diberikan tetapi tetap dalam kerangka nilai-nilai moral yang 
sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup dan kepribadian 
bangsa. 

12. Asas kebijaksanaan. Bahwa dalam tugas mengabdi kepada kepentingan 
umum, badan-badan pemerintah tidak perlu menunggu instruksi dalam 
bertindak. Menurut Koentjoro Purbopranoto, asas kebijaksanaan ini 
jangan dikaburkan pengertiannya dengan freies ermessen, sebab freies 
ermessen pada hakikatnya memberikan kebebasan bertindak pada 
pemerintah dalam menghadapi situasi yang konkrit, sedangkan 
kebijaksanaan merupakan suatu pandangan yang jauh ke depan dari 
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pemerintah sehingga justru freies ermessen harus didasarkan pada asas 
kebijaksanaan. 

13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum. Sebagai tindakan aktif dan 
positif tindak pemerintah ialah menyelenggarakan kepentingan umum. 
Tugas penyelenggaraan kepentingan umum itu merupakan tugas semua 
aparat pemerintah termasuk para pegawai negeri sebagai alat 
pemerintahan. 

 
Bagir Manan: 
Motivasi yang jelas, tujuan yang jelas, tidak sewenang-wenang, kehati-hatian, 
kepastian hukum, persamaan perlakuan, tidak menggunakan wewenang yang 
menyimpang dari tujuan, fairness. 
 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2004: 
“…Kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; 
proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”. 
 
 
 
B. Good Governance 
 
Good governance: tata penyelenggaraan (tata kelola) pemerintahan yang baik. 
 
Bagi rakyat banyak, tujuan good governance adalah untuk: 

1. Terwujudnya berbagai kepastian, kemudahan, dan bersih dalam 
menyediakan pelayanan publik. 

2. Pedoman yang memberikan perlindungan kepada rakyat dari tindakan 
sewenang-wenang pihak pemerintah. 

 
Menurut United Nations Development Programme (UNDP), sebagaimana dikutip 
oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), good governance memiliki 
karakteristik (asas-asas) sebagai berikut: 

1. Participation. Setiap warga masyarakat mempunyai suara dalam 
pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan 
lembaga yang mempunyai legitimasi untuk itu. 

2. Rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang 
bulu. 

3. Transparency. Warga masyarakat berhak atas informasi tentang proses 
perumusan kebijakan publik dan implementasinya. 

4. Responsiveness. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba 
untuk melayani secara maksimal setiap stakeholders. 
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5. Consensus orientation. Good governance menjadi perantara dari berbagai 
kepentingan yang berbeda-beda untuk memperoleh pilihan yang terbaik 
bagi kepentingan umum yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan. 

6. Equity. Semua warga masyarakat mempunyai kesempaan yang sama 
untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. 

7. Effectiveness and efficiency. Proses-proses dan lembaga-lembaga harus 
sebaik mungkin menghasilkan atau mencapai tujuan sesuai dengan yang 
telah direncanakan, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. 

8. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor 
swasta maupun masyarakat harus bertanggung jawab kepada publik atau 
kepada stakeholders. 

9. Strategic vision. Para pemimpin harus mempunyai perspektif good 
governance dan pengembangan manusia yang jauh ke depan sejalan 
dengan apa yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan. * * * 

 
 


