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PARADIGMA BARU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

(Kaitannya dengan Perkembangan Hukum Acara Peratun)1 

Oleh: M. Guntur Hamzah2 

 

Pendahuluan  

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (UU AP) merupakan perwujudan kehendak pembentuk 

undang-undang untuk memperbaiki administrasi pemerintahan. 

Diundangkannya UU AP pada tanggal 17 Oktober 2014 silam, dipandang 

sebagai langkah progresif dalam melakukan reformasi administrasi 

pemerintahan. Hal ini antara lain karena UU AP dianggap makin 

menegaskan tanggungjawab negara dan pemerintah demi menjamin 

terselenggaranya pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik 

yang cepat, nyaman, dan murah. Atas dasar itulah, UU AP diletakkan 

sebagai salah satu pilar reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan 

yang baik.  

Apalagi, UU AP menggeser paradigma lama administrasi 

pemerintahan ke paradigma yang baru. Paradigma tersebut mengiringi 

arah paradigma pelayanan publik dalam penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan yang makin berkembang, terutama seiring dengan era 

keterbukaan yang menuntut akses informasi seluas-luasnya untuk  publik. 

Hal demikian niscaya mengingat tugas-tugas pemerintahan yang kian 

kompleks, baik mengenai sifat pekerjaan, jenis tugas maupun mengenai 

orang-orang yang melaksanakan. Pada konteks inilah, muncul kebutuhan 

dalam penetapan standar layanan minimal dalam penyelenggaraan 

administrasi negara sehari-hari, termasuk kebutuhan untuk memberikan 

                                                           
1 Disampaikan pada Seminar Sehari dalam rangka HUT Peradilan Tata Usaha 

Negara ke-26 dengan tema: Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan 
Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kaitannya dengan 
Perkembangan Hukum Acara Peratun, yang diselenggarakan di Hotel Mercure, Jakarta, 
26 Januari 2016. 

2 Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin dan Sekretaris 
Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. 
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perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai user dari pekerjaan 

pelaksana administrasi negara.  

Bertolak dari uraian di atas, maka implikasi UU AP terhadap sistem 

Peradilan Tata Usaha Negara dipandang sangat signifikan. Hal yang 

terpenting, sebagaimana disinggung di atas, UU AP menjadi jawaban dari 

kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat 

sebagai pengguna layanan yang diberikan oleh pelaksana administrasi 

negara. Terlebih lagi, ada beberapa hal dalam UU AP yang memerlukan 

respon segera, terutama dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan 

tata usaha Negara. Terlebih lagi, dalam konteks penegakan hukum 

penyelenggaraan pemerintahan, UU AP haruslah diletakkan sebagai 

landasan hukum baru bagi PTUN dalam menguji sengketa Tata Usaha 

Negara. 

Tulisan ini menguraikan paradigma pemerintahan pasca berlakunya 

UU AP, sekaligus adanya sejumlah implikasi penting UU AP terhadap 

sistem peradilan administrasi, terutama berkaitan dengan hukum acara 

PTUN. Ada kebutuhan akan pentingnya penyelarasan hukum acara 

peradilan tata usaha negara supaya lebih harmonis. Sebab, UU AP 

meniscayakan pengaturan yang lebih jelas terhadap tertib administrasi 

pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan, yang lebih menekankan 

pada partisipasi publik.   

 

Transformasi Model Administrasi Pemerintahan 

Setiap negara membutuhkan dan menerapkan paradigma 

administrasi pemerintahan berbeda-beda antara satu negara dengan 

negara lainnya, baik dalam pembuatan keputusan administrasi, ajudikasi 

administrasi, maupun pembuatan peraturan administrasi. Ditinjau dari 

perspektif sejarah dan komparasi, Javier Barnes (Yale Law School, 2010) 

memolakan transformasi paradigma administrasi pemerintahan ke dalam 

Three Generation of Administratives Procedures yang bermula dari (1) 
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“Judicial” Model; (2) “Legislative” Model; sampai dengan (3) “Administrative” 

Model. Barnes mengatakan,3 

...In the first, individual decision procedures are based on a “judicial” model 
and on hierarchical and command administrations. The rulemaking 
procedures of the second generation are the result of a mixture of judicial 
and legislative models and are enacted by hierarchical and authoritative 
administrations. Finally, the new and most recent generation encompasses 
public policy making and implementation procedural arrangements derived 
from new methods of governance, and includes procedures situated in a 
contemporary nonhierarchical and decentralized environment that 
promotes public/private and interagency cooperation. 
 

 “Judicial” Model 

Prosedur generasi pertama ini bertujuan membuat keputusan 

individu, seperti otorisasi, lisensi, sanksi, adjudikasi, dan resolusi sengketa. 

Mereka berusaha untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara 

serta menjamin penerapan yang tepat dan penegakan hukumnya. 

Sebagian besar prosedur administrasi hari ini mengikuti model generasi ini, 

yang muncul dari administrasi tradisional dan model regulasi. Struktur dasar 

dari prosedur generasi pertama tetap relatif tidak berubah sejak awal 

mereka pada abad kesembilan belas dan mungkin tidak berubah di masa 

mendatang. 

 

“Legislative” Model 

Generasi kedua prosedur administrasi model ini difokuskan pada 

pembuatan peraturan (baik aturan yang dibuat oleh lembaga legislastif 

berupa undang-undang maupun aturan yang dibuat oleh lembaga 

eksekutif) yang bersifat top-down dan terpusat. Dengan demikian, dalam 

model ini, pembuatan peraturan tidak didasarkan pada visi kerja sama 

antara lembaga dan pihak-pihak yang diatur. Prosedur ini dapat dikatakan 

menyerupai pengambilan keputusan legislatif. Dengan kata lain, partisipasi 

                                                           
3 Javier Barnes, Towards A Third Generation of Administrative Procedures, 

Conference on Comparative Administrative Law April 29-30, 2016. 
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publik dalam hal ini dipandang sebagai hak defensif, bukan sebagai dialog 

kolaboratif antara warga dan lembaga. 

 

“Administrative” Model 

Prosedur generasi ketiga adalah versi hybrid dari prosedur yang 

merespon perubahan kebutuhan metode baru administrasi pemerintahan. 

Berbagai kebijakan inovasi berusaha untuk menciptakan bentuk-bentuk 

partisipasi publik secara lebih efektif. Prosedur generasi ketiga ini berlaku 

untuk pembuatan keputusan individual maupun aturan sebagai sarana 

untuk menyalurkan berbagai kebutuhan publik yang muncul dalam 

kebijakan publik modern. Perkembangan ketiga paradigma tersebut dapat 

dilihat dalam tabel di bawah ini.  

Three Generation of Administratives Procedures 

 
First Generation 

(Individual decisions/ 
“administrative acts” 

Second Generation 
(Regulations) 

Third Generation 

(Public Policy) 

WHEN 

XIX – XX 

Spanish APA, 1889 

Post-war-era  (1945) 

U.S. APA, 1946  

XX – XXI 

Strategic enviromental 
assessment procedures 
in the EU, 2001 

WHERE 
Western and Latin 
American countries 

Cont’l Europe, such 
as Spain, Germany, 
Austria, Italy 

European Union, USA 

SCOPE Individual decisions Regulations 

Public Policy cycle: 
Policy making and 
implementation 
functions 

OBJECTIVE 
To protect the citizen/ 
To apply the law 

To propose/ To 
establish 
regulations 

To give structure/ To the 
new methodes of 
governance 
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NATURE OF 
PROCEDURE 

Administrative 
procedure is mainly a 
dicision-making 
process 

Administrative 
procedure is mainly 
a dicision-making 
process 

In the context of the new 
forms of governance, 
administrative procedure 
is much more than a 
decision-making 
process. It may be 
understood as a system 
of communication 
exchange between 
administrations and 
citizens. 

FOCUS ON Final decisions Final decisions Public policy solutions 

ADMINISTRA
TIVE 
PROCEDURE 
MODEL 

“Judicial “ model “Legislative” model “Administrative” model 

 

 Bertolak dari transformasi paradigma administrasi pemerintahan di 

atas, maka paradigma “Administrative” Model dipandang sebagai 

paradigma yang paling sejalan dengan perkembangan kontemporer 

masyarakat dunia pada umumnya. Dalam situasi sekarang, yang bertumpu 

pada demokrasi di semua bidang, keniscayaan partisipasi publik dalam 

setiap pengambilan kebijakan negara tidak dapat dihindarkan. Oleh sebab 

itu, paradigma dalam UU AP yang lebih menekankan pada partisipasi publik 

serta perlindungan warga negara dan pejabat pemerintah secara paralel 

dapat dikatakan sebagai bentuk pengembangan dari “Administrative” Model 

sebagaimana dikemukakan Barnes di atas. 

 

Perihal UU Administrasi Pemerintahan 

 Secara keseluruhan, UU AP terdiri atas 14 bab 89 pasal. Jika dirinci, 

keempat belas bab tersebut adalah sebagai berikut. 
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Ruang lingkup dalam UU AP mencakup Badan/Pejabat 

Pemerintahan yang menyelenggaran fungsi pemerintahan, baik baik di 

lembaga cabang kekuasan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Asas 

yang berlaku melandasi UU AP antara lain (1) asas legalitas, (2) asas 

perlindungan HAM, dan (3) asas-asas umum pemerintahan yang baik 

(AAUPB). Asas legalitas mendepankan dasar hukum, badan/pejabat 

pemerintahan yang menerbitkan keputusan atau tindakan haruslah 

badan/pejabat pemerintahan yang berwenang, badan/pejabat 

pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.  

Dalam asas perlindungan HAM, secara umum tidak boleh ada 

pelanggaran hak-hak masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan. Sementara, dalam AAUPB, tercakup di dalamnya, (a) 

kepastian hukum, (b) kemanfaatan, (c) ketidakberpihakan, (d) kecermatan, 

(e) tidak menyalahgunakan wewenang, (f) keterbukaan, (g) kepentingan 

umum, (h) pelayanan yang baik, serta AAUPB lain sepanjang dijadikan 

dasar penilaian hakim dalam putusan. 

 

Urgensi serta Maksud dan Tujuan UU AP 

Jika disederhanakan, terdapat tiga kebutuhan yang dapat dikatakan 

sebagai alasan bagi urgensi UU AP. 

1. Kebutuhan untuk menjamin standar proses pengambilan 

keputusan/tindakan serta membangun sistem komunikasi timbal balik 

antara warga negara dan pejabat pemerintahan dalam kerangka 

reformasi birokrasi; 

2. Kebutuhan untuk membangun sistem administrasi pemerintahan yang 

melayani, eferktif, dan efisien, serta mencegah praktik KKN sebagai 

upaya meningkatkan kepermerintahan yang baik (good governance); 

3. Kebutuhan untuk menjamin keberpihakan negara kepada warga negara 

sebagai subjek dalam administrasi pemerintahan dan memberikan 

perlindungan hukum yang sama kepada warga negara dan pejabat 

pemerintahan dalam kerangka negara hukum demokratis. 
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  UU AP dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan, 

pejabat pemerintah warga negara, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan 

administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan. Adapun tujuan UU AP  adalah: 

1. Menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan; 

2. Menciptakan kepastian hukum; 

3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; 

4. Menjamin akuntabilitas Badan/atau Pejabat Pemerintahan; 

5. Memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan 

aparatur pemerintahan; 

6. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

menerapkan AAUPB; dan 

7. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. 

 

Ketentuan Preventif dalam UU AP 

Pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan 

Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, kebijakan pemerintahan, dan AAUPB. Jika dirinci, ketentuan 

preventif tersebut antara lain diuraikan ke dalam tiga hal berikut: 

a. Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam 

menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan; 

b. Pejabat Pemerintah yang menggunakan Diskresi harus memenuhi 

syarat: sesuai dengan tujuan disekresi, tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AAUPB, alasan yang 

obyektif, tidak konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik. 

c. Wewenang Badan dan.atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh: masa 

atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya 

wewenang, dan cakupan bidang atau materi wewenang. 
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Diskresi Pejabat Pemerintahan  

Filosofi diskresi sejatinya merupakan esensi dari negara hukum. 

Diskresi merupakan konsekuensi atribusi wewenang yang diberikan 

kepada pejabat administrasi pemerintah karena dalam realitas 

penyelenggaraan fungsi pemerintah terdapat keterbatasan dari undang-

undang yang berimplikasi terjadinya norma hukum yang kurang jelas 

maknanya, kekosongan norma hukum, ataupun terjadinya kesenjangan 

antara kaidah norma hukum dan kebutuhan praktik pemerintahan. Pada 

konteks inilah, prinsip negara hukum modern pada umumnya memberikan 

toleransi untuk dilakukannya penemuan hukum oleh pejabat administrasi 

pemerintah yang disebut diskresi.  

Secara sederhana, diskresi dimaksudkan untuk mengatasi 

terjadinya stagnasi pemerintahan dan mengefektifkan pelaksanaan 

tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik.4 

Menggunakan logika demikian, penggunaan diskresi oleh pemerintah yang 

menjadi batas bagi jangkauan pemidanaan oleh pengadilan sejatinya 

merupakan tolak ukur kualitas penerapan prinsip-prinsip 

pembagian/pemisahan kekuasaan negara (separation/distribution of 

power).  

Namun harus diakui, diskresi dapat pula diartikan sebagai 

"menyimpang" dari rumusan norma tekstual suatu undang-undang yang 

dinilai oleh pejabat administrasi pemerintahan tak sesuai dengan 

kebutuhan praktik pemerintahan, potensi terjadinya tindakan sewenang-

wenang ataupun penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi 

pemerintah yang memiliki niat koruptif bisa saja terjadi. Oleh karena itu, 

terhadap motif penggunaan diskresi ataupun perilaku penggunaan 

wewenang jabatan bagi setiap pejabat administrasi pemerintah yang 

menggunakan diskresi haruslah dikontrol melalui asas-asas umum 

                                                           
4 Secara definitif, diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan 

dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang 

dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-

undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, 

dan/atau adanya stagnasi pemerintahan (lihat Pasal 1 angka 9 UU AP). 
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pemerintahan yang baik (the principles of good administration), sebuah 

prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang digunakan untuk mengukur 

sah/tidaknya ataupun bijaksana/tidaknya tindakan administrasi 

pemerintahan. 

Maka, dapat dimengerti jika diperlukan kecermatan penegak hukum 

dalam menilai diskresi pejabat pemerintah yang harus dijadikan sebagai 

momentum untuk menjadikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik 

sebagai roh dari pelaksanaan fungsi pemerintahan. Para pejabat 

administrasi pemerintah tidak perlu cemas jika diskresi yang dilakukan 

sudah didasarkan atas filosofi diskresi dan memperhatikan prosedur dalam 

UU AP. Sebaliknya, penegak hukum juga sungguh-sungguh mengukur 

seluruh rangkaian tindakan administrasi pemerintah dengan 

memperhatikan filosofi, latar belakang, tujuan dan prosedur penggunaan 

diskresi tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang dilayani 

berdasarkan parameter prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. 

Pejabat tidak perlu takut mengambil kebijakan, sebab setiap pejabat 

secara otomatis disertai kewenangan. Hal ini berarti, pejabat negara serta 

merta memiliki hak dan kewenangan untuk mengambil diskresi yang  

melekat pada diri pejabat, bukan pada jabatan. Oleh karenanya, yang 

berhak mengambil diskresi hanyalah pejabat yang berwenang. Dalam UU 

AP, Pasal 6 jelas menegaskan bahwa pejabat pemerintahan memiliki hak 

untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau 

tindakan, menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya, dan 

memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam 

menjalankan tugasnya. 

 

Larangan Penyalahgunaan Wewenang 

Dalam UU AP diatur mengenai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

yang dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan penyalahgunaan 

wewenang meliputi:  

a. larangan melampaui wewenang. Hal ini mencakup, melampaui masa 

jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas 
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wilayah berlakunya wewenangan; dan bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. larangan mencampuradukkan wewenang. Dalam hal ini, di luar 

cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan atau 

bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan; dan  

c. larangan bertindak sewenang-wenang. Maksudnya, melakukan 

tindakan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.  

 

Pengawasan terhadap Larangan Penyalahgunaan Wewenang 

 Dalam Pasal 20 UU AP ditentukan bahwa pengawasan terhadap 

larangan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh aparat pengawasan 

intern pemerintah. Hasil pengawasan aparat pengawasan intern 

pemerintah berupa: 

• tidak terdapat kesalahan; 

• terdapat kesalahan administratif; atau 

• terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian 

keuangan negara. 

Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat 

kesalahan administratif, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk 

penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Sementara, jika hasil pengawasan aparat intern 

pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan 

kerugian keuangan negara, dilakukan pengembalian kerugian keuangan 

negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan 

diterbitkannya hasil pengawasan. Pengembalian kerugian negara 

dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif 

terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang. 

Pengujian Dugaan Penyalahgunaan Wewenang 

Dalam Pasal 21 UU AP ditentukan bahwa pengadilan berwenang 

menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur 



11 

 

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. 

Dalam hal ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang 

menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidak ada unsur 

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. 

Dalam hal ini: 

a. Badan/pejabat pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada 

pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan 

wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan; 

b. PTUN wajib memutus permohonan tersebut maksimal 21 hari kerja 

sejak permohonan diajukan. Terhadap putusan PTUN tersebut, dapat 

diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN); 

c. PT-TUN wajib memutus permohonan banding maksimal 21 hari kerja 

sejak permohonan banding diajukan. Putusan PT-TUN sebagaimana 

dimaksud bersifat final dan meningkat (final and binding). 

UU AP dan  Perkembangan Hukum Acara Peratun 

Sudah dipahami bersama, UU AP merupakan landasan baru dan 

menjadi induk hukum materiil peradilan administrasi negara. Sehubungan 

dengat eratnya hubungan antara hukum materiil dengan hukum acara yang 

memuat prosedur formal pelaksanaan kaidah-kaidah hukum materiil 

tersebut, maka jelas, secara cepat dapat dikatakan diperlukan kesesuaian 

antara subtansi dalam undang-undang peradilan administrasi negara 

dengan UU AP. Dengan berlakunya UU AP, maka hukum materil bagi 

Hakim PTUN dalam membuat keputusan atau tindakan badan atau pejabat 

pemerintahan telah ada acuannya (berlaku sebagai toetsing gronden). 

Meskipun UU AP hanya mengatur mengenai hukum materiil, namun UU AP 

sesungguhnya telah mengubah pula kompetensi absolut pengadilan, 

bahkan beberapa hal mengenai hukum acara PTUN. 

Pasca berlakunya UU AP, terdapat penambahan kewenangan 

PTUN. Dari beberapa ketentuan dalam UU AP yang memiliki dampak 

kebaruan bagi praktik peradilan administrasi, dapat dikategorikan ke dalam 

dua jenis, yaitu (1) bersifat menambahkan, dan (2) bersifat memperluas 

kewenangan. Dikatakan menambah kewenangan (kompetensi) absolut 
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peradilan administrasi, karena sebelum UU AP, kewenangan tersebut tidak 

dimiliki. Kewenangan dimaksud antara lain sebagaimana dinyatakan dalam 

Pasal 21 UU AP, yaitu: 

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau 
tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat 
Pemerintahan. 

Ketentuan ini acapkali dilihat sebagai salah satu isu penting dalam 

UU AP, antara lain karena ketentuan tersebut mengandung stigma negatif: 

menghambat agenda pemberantasan korupsi. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) 

UU AP dianggap mencabut kewenangan yang dimiliki penyidik untuk 

melakukan penyidikan dalam rangka mengetahui apakah telah terjadi 

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang tersangka selaku 

pejabat pemerintahan yang mana menurut hal tersebut seharusnya menjadi 

objek untuk diuji terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara. Terlebih 

lagi, sangat jelas, yang dimaksud dengan Pengadilan sebagaimana 

dimaksud Pasal 21 ayat (1) UU AP dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 

angka 18 UU AP, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Namun jika dicermati dengan seksama, peranan PTUN dalam 

menguji ada/tidaknya penyalahgunaan wewenang dimaksudkan untuk 

mempermudah penentuan unsur “penyalahgunaan wewenang” 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, 

Majelis Hakim yang memeriksa tindak pidana korupsi selanjutnya lebih 

fokus pada unsur-unsur tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan kata lain, 

pasca berlakunya UU AP, penyidik atau penuntut tindak pidana korupsi 

tidak akan kesulitan untuk menerjemahkan pengertian istilah 

menyalahgunakan wewenang terkait penuntutan dan pembuktian tindak 

pidana korupsi oleh penyelenggara negara, pegawai negeri lainnya, atau 

aparat penegak hukum. 

Sementara, perluasan kewenangan dapat dimaknai sebagai 

penambahan kewenangan yang disebabkan adanya perluasan atau 

perubahan batasan konsep yang sebelumnya diatur dalam Undang-
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Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 

dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun  2009 (UU PTUN). Apabila dirinci, 

perluasan kewenangan tersebut terdapat pada butir-butir berikut ini. 

• Perluasan pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai 

implikasi definisi KTUN dalam Pasal 87 UU AP lebih luas dibandingkan 

definisi KTUN dalam UU PTUN; 

• Kompetensi Peradilan TUN terhadap tindakan administrasi 

pemerintahan/tindakan faktual pejabat TUN  (Pasal 1 angka 8 UU AP). 

Penetapan tertulis mencakup tindakan faktual, yang berarti kompetensi 

PTUN tidak lagi hanya KTUN5; 

• Pergeseran paradigma mengenai tindakan diamnya Badan/Pejabat 

TUN, yang semula berdasarkan UU PTUN diartikan menolak 

menerbitkan keputusan (fiktif negatif), bergeser menjadi mengabulkan 

menerbitkan keputusan (fiktif positif), meskipun tindaklanjutnya tetap 

melalui putusan pengadilan. Hal ini mengimplikasikan kompetensi 

PTUN untuk memutus terhadap obyek sengketa fiktif positif  (Pasal 53 

UU AP); 

• Perluasan ruang lingkup sumber terbitnya KTUN yang berpotensi 

menjadi sengketa di PTUN juga semakin luas, dalam hal ini termasuk 

KTUN yang dikeluarkan di lingkungan TNI;  

• Kompetensi PTUN Tingkat I untuk mengadili gugatan pasca Upaya 

Administratif; 

                                                           
5 Dalam Pasal 87 UU AP dinyatakan: 

Dengan  berlakunya  Undang-Undang  ini,  Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan 
Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus  dimaknai sebagai: 
a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; 
b. Keputusan  Badan  dan/atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara di lingkungan eksekutif, 

legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; 
c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; 
d. bersifat final dalam arti lebih luas; 
e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau 
f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. 
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• Kompetensi PTUN untuk mengadili/mengabulkan tuntutan ganti rugi, 

tanpa pembatasan jumlah tertentu; 

• Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan keputusan peradilan 

administrasi, UU AP mengkonsepkan uang paksa (dwangsom) sebagai 

bentuk dari sanksi administratif yang dikelompokkan ke dalam jenis 

sanksi administratif sedang (tidak memandang sebagai suatu sarana 

eksekutor sebagaimana konsep uang paksa dalam undang-undang 

peradilan administrasi negara). Pelaksanaan uang paksa secara yuridis 

menjadi tanggungjawab atasan pejabat dengan proses pemeriksaan 

internal instansi pemerintahan secara berjenjang. Mengenai sumber 

uang paksa tersebut dibebankan kepada pejabat yang bersangkutan 

sebagaimana Penjelasan Pasal 81 ayat (2) UU AP; 

• Perluasan terhadap legal standing yang akan menggugat; 

• Melegalkan keputusan berbentuk elektronik. 

 

Untuk itu, perlu dicermati oleh semua pihak, substansi UU AP, selain 

mengatur mengenai hal-hal yang sudah diatur di dalam UU PTUN, juga 

memuat hal-hal baru tidak dijumpai dalam UU PTUN beserta perubahan-

perubahannya. Selain itu, UU AP tidak secara tegas menyatakan mencabut 

atau menyatakan tidak berlaku lagi beberapa ketentuan UU PTUN dan 

perubahan-perubahannya. Hal ini dapat dijawab dengan pemberlakuan 

asas hukum lex posteriory derogate legi priory. Artinya, hukum terkini 

mengalahkan hukum yang lebih terdahulu. Maksud dari itu, beberapa 

ketentuan di dalam UU PTUN dan perubahan-perubahannya yang tidak lagi 

sesuai dengan UU AP sudah barang tentu tidak lagi diterapkan, terutama 

oleh Hakim PTUN. 

 

****** 


