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Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara 

Oleh: Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. 

 

1. Pasal 87 UU No. 30 th. 2014 

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. 

 

Permasalahan: 

- Apa fungsi Ketentuan Peralihan? 

- Di samping itu butir a s.d. f Pasal 87 sangat aneh. Untuk itu dipaparkan analisis 

butir a s.d. f. 
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Butir a 

Ketentuan ini memperluas konsep keputusan tata usaha negara  sebagaimana 

yang dirumuskan dalam Pasal 1.9 UU PTUN. 

Menjadi tanda tanya besar bahwa penetapan tertulis juga mencakup tindakan 

faktual. Apakah hal tersebut bukan merupakan Contradictio in termino? 

(bandingkan: yang dimaksud kambing juga mencakup kucing). 

Menjadi pertanyaan: apakah dengan ketentuan tersebut kompetensi absolut 

PTUN berdasarkan ketentuan Pasal 1.10 diperluas? Kalau ya, harusnya yang 

dirubah adalah ketentuan Pasal 1.10. 

Apakah tepat memperluas kompetensi absolute PTUN hanya dengan ketentuan 

peralihan UU yang bukan UU PTUN? Apakah asas contrarius actus tidak berlaku? 

Apakah lex generalis in casu UU AP dapat merubah lex specialis (UU PTUN) 

dengan dalih UU AP lex posterior? Apakah lex posterior generalis dapat merubah 

lex prior specialis? 

 

Butir b 

Apakah dengan memperluas jangkauan eksekutif, legislatif, yudikatif 

(yudisial?) otomatis penetapan tertulis tidak lagi hanya merupakan tindakan 

hukum tata usaha Negara? Pendekatan konseptual hendaknya tetap menjadi 

penentu. Konsep tindakan hukum tata usaha negara  sudah tepat karena 

menunjukan ranah hukum administrasi. 

Butir c 

Apa makna ketentuan ini? AUPB merupakan salah satu parameter legalitas. Jadi 

frasa peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 1.9 UU PTUN 

sudah tepat dan mubasir ditambah AUPB. 

 

Butir d 

Apa makna bersifat final dalam arti luas? 

Apa makna bersifat final dalam arti sempit? 

  

Penjelasan Pasal 87 Butir d: 

yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil 

alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang.  
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Penjelasan tersebut disamping tidak jelas juga membingungkan kalau dilakukan 

pendekatan konseptual menyangkut konsep final. 

 

Apa maksud penjelasan yang menyatakan: mencakup keputusan yang diambil alih 

Atasan yang berwenang? Dalam rangka delegasi atau mandat atau pengawasan? 

 

Butir e: 

Apa makna berpotensi menimbulkan akibat hukum? 

Apakah rumusan melahirkan akibat hukum tidak tepat? 

Bagaimana kaitan dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN? 

 

Butir f: 

Apa yang dimaksud keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat? 

 

 

Pasal 85: menyangkut gugatan yang sudah diajukan ke Pengadilan Umum 

Sangat tidak logis substansi Pasal 85 mendahului Pasal 87 yang berkaitan 

dengan kompetensi absolut PTUN in casu tindakan faktual . 

Ini salah satu contoh sistematis yang tidak logis dari UU AP. 

 

Note:  diangkat kembali dari tulisan saya berjudul Peradilan Tata Usaha Negara dalam 

Konteks Undang-Undang No. 30 th. 2014 yang dimuat dalam Varia Peradilan th. 

XXX No. 358 September 2015 (vide h. 35 – 37).         

                   

2. Kompetensi Absolut PTUN berdasarkan UU No. 5 th. 1986 jis UU No. 9 th. 2004 dan UU No. 

51 th. 2009 

Pasal 47 

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

sengketa Tata Usaha Negara. 

Pasal 1.4 

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha 

Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata 

Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya 

Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Kompetensi absolut PTUN berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 1.4 UU No. 5 th. 

1986 adalah keputusan tata usaha negara. 

Ketentuan tersebut kiranya meniru AROB (Administratief Rechtsspraak Overheids 

Beschikkingen). AROB adalah Peradilan TUN atas ktun. Dengan demikian AROB adalah 

Peradilan TUN khusus menyangkut ktun. 

Atas dasar itu adalah tidak tepat kompetensi PTUN yang merupakan PTUN umum 

hanya menyangkut ktun. 

Atas dasar itu kompetensi absolut PTUN harus dirubah sesuai dengan posisinya sebagai 

PTUN umum. Namun demikian perubahan menyangkut kompetensi absolut PTUN 

bukan dengan pola Pasal 87 UU No. 30 th. 2014. 

PTUN dibentuk dengan undang-undang bukan dalam undang-undang. Perubahan 

melalui Pasal 87 UU No. 30 th. 2014 melanggar asas contrarius actus. 

Di samping itu perubahan menyangkut substansi tempatnya bukan dalam ketentuan 

peralihan.  

Rumusan Pasal 87 sebagian merupakan contradictio in termino. Atas dasar itu 

disarankan perubahan ketiga UU No. 5 th. 1986. 
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