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Latar Belakang 

 Makalah ini merupakan updating dari makalah yang dua tahun lalu pernah 

saya sampaikan dalam acara kongggres IKAHI di hotel Mercure Ancol Jakarta yang 

menurut saya masih relevan untuk  disampaikan kembali dengan beberapa 

penekanan baru dalam seminar ini.   

Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir perasaan khawatir masih 

menyelimuti para ASN (aparatur sipil negara) dan penyelenggara pemerintahan 

lainnya seperti anggota DPRD, Gubernur, Bupati/Walikota bahkan pejabat setingkat 

Menteri karena takut dikriminalisasi atau melakukan kesalahan administrasi yang 

kemudian dipidanakan. Bagi penyelenggara pemerintahan bila sudah berhadapan 

dengan hukum pidana merupakan persoalan yang sangat berat karena pasti 

berimplikasi dengan martabat sebagai pribadi dan akan terputus/terganggu 

karirnya, walaupun dikemudian hari dibebaskan dari semua tuntutan hukum.  

Data di Kemendagri sejak tahun 2005 sd Desember 2015 terdapat 343 kepala 

daerah dan wakil kepala daerah yang bermasalah hukum. Adapun rinciannya adalah 

sebagai berikut: 
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1. Gubernur   = 24 

2. Wakil Gubernur  = 7 

3. Bupati   = 185  

4. Wakil Bupati  =  58 

5. Walikota  = 49 

6. Wakil Walikota = 20 

Apabila dilihat dari jenis tindak pidana yang dilakukan akan didapat data sebagai 

berikut: 

1. Tipikor    = 86,8 % 

2. Penganiayaan  = 2,9 % 

3. Pencemaran nama baik  = 1,3 % 

4. Narkoba   = 0,6 % 

5. Pemalsuan dokumen         = 2,9 % 

6. Penghinaan    = 0,6 

7. Perjudian   = 0,3 % 

8. Penipuan/Penggelapan  = 2,3 % 

9. Perizinan   = 2,3 % 

10. KDRT    = 0,6 % 

 

Tentu saja angka penyelenggara pemerintahan yang bermasalah hukum ini 

akan bertambah bila kita kumulasikan dengan data anggota DPRD, PNS, anggota 

DPR RI, dan Menteri yang bermasalah hukum. Khusus untuk PNS yang bermasalah 

hukum dari tahun 2010 sd 2014 yang dilaporkan ke Kemendagri sebanyak 1711 

PNS. Tindak pidana yang dilakukan adalah tipikor, pemalsuan dokumen, perbuatan 

tidak menyenangkan,narkoba, penganiayaan, pencurian, mark up pengadaan 

tanah, KDRT, menikah tanpa izin, pemalsuan tanda tangan, pemalsuan ijasah, 

perjudian, illegal loging dan penipuan. 

Lahirnya UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

dimaksudkan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum 

kepada para penyelenggara pemerintahan agar dapat bekerja dengan tenang dan 

nyaman. UU Administrasi Pemerintahan sesungguhnya merupakan satu paket 



dengan UU ASN dan UU Pemda dalam kerangka perlindungan hukum tersebut. UU 

Pemda dan UU administrasi Pemerintahan memiliki arah politik hukum untuk 

mendahulukan instrument hukum administrasi untuk menilai tindakan yang 

dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan dan hukum pidana sebagai ultimum 

remedium. Oleh karena itu dalam kedua UU tersebut Aparat Pengawas Internal 

Pemerintahan  (APIP) dan hakim PTUN diberikan peran yang strategis .  

 

Ilustrasi Masalah Riel 

Dengan mencermati uraian  diatas timbullah   pertanyaan:  

1. Mengapa menjadi demikian besar kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 

PNS yang bermasalah hukum ?  

 2. Apakah tidak ada  lagi akses untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi 

penyelenggara pemerintahan yang jujur dan baik  

3. Tidak adakah akses untuk menutup pintu bagi penegak hukum yang akan 

melakukan kriminalisasi ?  

Untuk mencoba mengungkap berbagai persoalan nyata dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, saya akan memberikan ilustrasi kompleksitas tindakan atau 

keputusan aparatur penyelenggara pemerintahan yang berpotensi menjadi masalah 

hukum, antara sebagai berikut: 

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merencanakan kegiatan dengan 

mengundang Gubernur memberikan ceramah yang dalam rencana anggaran 

biaya dialokasikan Rp. 15 juta. Dalam seluruh dokumennya direncanakan 

dengan pasti bahwa Gubernur yang akan memberikan ceramah. Pada saat 

hari kegiatan, Gubernur berhalangan hadir, yang ditugaskan adalah Kepala 

Bappeda yang dalam standar biaya khususnya hanya diberi honor 7 Juta. 

Bendaharawan membayar honor sebesar 15 juta kepada Kepala Bappeda 

yang hadir mewakili Gubernur.  Inspektorat dalam pemeriksaan regular 

menemukan adanya lebih bayar yang berpotensi merugikan keuangan 

Negara sebesar 8 juta rupiah. Pertanyaannya adalah tindakan bendaharawan 

yang lebih bayar ini masalah administrasi atau pidana ? 



 

2. Dalam pengadaan barang dan jasa, salah satu tugas panitia lelang adalah 

menetapkan pemenang lelang. Panitia lelang sudah bekerja dengan baik 

sesuai aturan, bekerja jujur dan melakukan penilaian sesuai dengan 

dokumen yang ada serta tidak menerima uang suap ataupun gratifikasi. 

Panitia lelang tidak ikut menyusun rencana anggaran dan biaya proyek. 

Setelah penetapan pemenang lelang, dilakukan kontrak pengadaan barang 

dan jasa dan dimulailah pelaksanaan pekerjaan yang dibawah kendali 

Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam pelaksanaanya terdapat persoalan di PPK 

sehingga proyek tidak selesai dan timbul kerugian keuangan Negara. 

Pertanyaannya adalah dapatkah Panitia Lelang ikut dimintai 

pertanggungjawaban pidana karena dianggap memilih pemenang lelang 

yang tidak tepat ? 

 

3. Pada awal otonomi daerah terbit Keputusan Menteri Kehutanan yang 

memberikan penugasan/kewenanangan kepada Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi untuk mengesahkan rencana kerja pemanfataan hasil hutan 

sedangkan pelaksanaannya pemanfaatan kayu hutan dengan izin yang 

kewenangannya berada ditangan Bupati/walikota. Dengan dengan 

mendasarkan kewenangan otonomi daerah berdasarkan UU 22 tahun 1999 

dan PP 25 Tahun 2000, Gubernur menandatangani Pengesahan rencana 

kerja diatas. Pertanyaannya adalah: apakah Gubernur melakukan 

penyalahgunaan kewenangan ? ataukah Menteri Kehutanan yang 

menyalahgunakan kewenangan dengan menerbitkan Keputusan yang 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ? 

 

4. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda satuan polisi pamong 

praja diberi kewenangan untuk menegakkan perda. Satpol PP adalah jabatan 

fungsional PNS. Dalam praktek banyak Pemda yang mengangkat Pegawai 

Honorer untuk menjadi satpol PP dengan tugas menegakkan Perda. Dalam 

implemntasinya satpol PP yang masih berstatus pegawai honorer tersebut 

melakukan penegakan perda dengan menggusur pedagang kakilima (PKL). 



Para PKL tidak menerima tindakan tersebut dan mengadukan kepada Polisi 

dengan perbuatan tidak menyenangkan dan melanggar kewenangan karena 

satpol PP yang honorer tadi tidak memiliki kewenangan meneggakan perda. 

Pertanyaannya: dapatkah satpol PP tersebut dikategorikan melampaui 

kewenangan padahal hanya melaksanakan surat perintah tugas ? ataukah 

atasan satpol PP yang melampaui kewenangan karena menugaskan pejabat 

yang tidak mempunyai kewenangan ? ataukah kepala daerah yang 

menyalahgunakan kewenangan karena membuat keputusan yang 

bertentangan dengan UU ? 

 

5. Dalam penyusunan Perda APBD Provinsi dibuatlah tambahan program dan 

kegiatan yang berimplikasi penambahan anggaran setelah raperda disepakati 

bersama dalam rapat paripurna. Raperda yang berisi program siluman 

tersebut akhirnya dievaluasi oleh Kemdagri dan akhirnya program siluman 

tersebut dapat diketahui dan dibatalkan oleh Kemdagri. Pertanyaan: 

dapatkah pejabat bappeda dan anggota DPRD yang memasukan program 

kegiatan baru tersebut dianggap melakukan  tipikor?  

 

6. Seorang lurah di DKI diberikan kewenangan menerbitkan surat keterangan 

tidak terjadi sengketa terhadap sebidang tanah yang akan dijual berdasarkan 

keterangan dari pemilik tanah tersebut. Dalam prakteknya tanah tersebut 

ternyata bermasalah dengan sedang ada sengketa. Pihak pembeli akhirnya 

melaporkan lurah tersebut dengan tuduhan menerbitkan keterangan palsu. 

Pertanyaannya: dapatkah lurah tersebut dikategorikan menyalahgunakan 

kewenangan karena memberikan keterangan yang tidak benar ? 

 

Kerangka Regulasi 

Dengan berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan sebuah kerangka 

regulasi yang mampu mewujudkan kepastian hukum yang adil dan memberikan 

perlindungan kepada penyelenggara pemerintahan yang baik dan jujur juga kepada 

penegak hukum yang bekerja dengan baik dan jujur. Selain itu diperlukan pula 



kepastian waktu agar aparatur penyelenggara pemerintahan segera mendapatkan 

kepastian hukum terhadap statusnya sehingga dapat menjalankan tugas, 

kewenangan dan kewajibannya dengan leluasa. 

Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (UU AP) memuat keinginan dasar dan arah politik hukum Negara 

yaitu: 

1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan harus meningkat sehingga badan 

dan/atau pejabat  pemerintahan  dalam  menggunakan wewenang harus 

mengacu pada asas-asas umum  pemerintahan yang baik dan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat  menjadi  

solusi  dalam  memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga 

masyarakat maupun pejabat pemerintahan menyelesaikan permasalahan 

dalam penyelenggaraan  pemerintahan; 

3. Undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum 

yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat 

pemerintahanuntuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Dalam membentuk  Undang-Undang  tentang  Administrasi Pemerintahan  

ditujukan untuk : 

a.  menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; 

b.  menciptakan kepastian hukum; 

c.  mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang; 

d.  menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; 

e.  memberikan pelindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan 

aparatur pemerintahan; 

f.  melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan dan menerapkan 

AUPB;  

g.  memberikan  pelayanan  yang  sebaik-baiknyakepada Warga Masyarakat. 

 



Dalam UU AP terdapat 4 (empat) konsep yang sangat sentral yaitu wewenang, 

kewenangan, tindakan dan keputusan. Empat konsep inilah yang menjadi isu 

sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemudian dilakukan pengaturan 

secara holistik dalam UU AP. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan 

dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  atau penyelenggara negara lainnya untuk 

mengambil keputusan  dan/atau  tindakan  dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Sedangkan  Kewenangan  Pemerintahan  yang  selanjutnya disebut Kewenangan 

adalah   kekuasaan Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  atau penyelenggara 

negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Keputusan Administrasi 

Pemerintahan atau  yang biasa  juga disebut dengan Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  atau Keputusan Administrasi Negara merupakan ketetapan tertulis yang 

dikeluarkan  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  dalam  

penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan Tindakan  adalah perbuatan Pejabat 

Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya  untuk  melakukan  dan/atau  

tidak melakukan  perbuatan  konkret  dalam  rangka penyelenggaraan 

pemerintahan. 

 Keberadaan norma-norma dalam UU AP yang memberikan perlindungan dan 

kepastian hukum yang adil kepada penyelenggara pemerintahan sebenarnya dapat 

dilacak alurnya sejak UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 

dan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). UU AP, UU 

ASN dan UU Pemda harus dibaca secara bersama-sama agar dapat memberikan 

pengetahuan yang utuh sehingga setiap norma yang ada dapat dimaknai dengan 

tepat. 

Dalam Pasal 3 UU ASN dinormakan bahwa “jaminan perlindungan 

hukum dalam melaksanakan tugas” merupakan salah satu prinsip profesi ASN. 

Kemudian dalam Pasal 92 dan 106 dtegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan 

perlindungan kepada PNS dan Pegawai pemerinta dengan perjanjian kerja (PPPK) 

berupa bantuan hukum yang berupa pemberian bantuan hukum  dalam perkara 

yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Norma yang ada dalam 

UU ASN ini hanya berlaku untuk sebagian penyelengara pemerintahan yaitu PNS 



dan PPPK, belum memberikan perlindungan kepada Presiden, Menteri, Gubernur, 

Bupati, anggota DPRD, DPR RI dan DPD. 

Kemudian dalam UU Pemda diatur secara lebih tegas tentang tindakan 

hukum bagi ASN Daerah yang diatur dalam BAB XX Tindakan Hukum Terhadap 

Aparatur Sipil Negara Di Instansi Daerah. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh, 

saya kutipkan secara lengkap normanya sebagai berikut: 

Pasal 385 

(1)  Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang 
dilakukan oleh aparatur sipil negara di  instansi  Daerah  kepada  Aparat  
Pengawas  Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum. 

(2)  Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas 
dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan  yang  
disampaikan  oleh  masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 
terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal 
Pemerintah atau lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi 
pengawasan. 

(4)  Jika  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  
ditemukan  bukti  adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses 
lebih lanjut  diserahkan  kepada  Aparat  Pengawas  Internal Pemerintah. 

(5)  Jika  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  
ditemukan  bukti  adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih 
lanjut diserahkan  kepada  aparat  penegak  hukum  sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

Norma yang ada dalam UU Pemda ini hanya mengatur tindakan penyidikan 

untuk aparatur sipil di daerah saja karena UU ini memang lebih banyak mengatur 

yang terkait dengan pemerintahan daerah. Agar dapat memberikan kerangka 

regulasi yang lebih lengkap maka dinormakanlah dalam UU AP adanya pembatasan 

kewenangan dengan implikasi hukumnya dari Pasal 15 sd Pasal 21. Norma ini 

berlaku bagi seluruh  penyelenggaran pemerintahan termasuk di dalamnya ASN, 

Presiden, Gubernur, Bupati/walikota dan wakil-wakilnya, serta anggota DPRD. 

Dalam UU AP dari Pasal 15, 17 sd 21 harus dibaca sebagai satu kesatuan 
utuh yang saling berkaitan dan tidak hanya ditujukan untuk menilai 
tindakan/keputusan yang berimplikasi tindak pidana korupsi, namun juga dapat 



berimplikasi pada tindak pidana umum. Sesungguhnya original intend dari norma 
tersebut memang tidak hanya ditujukan untuk yang bermplikasi tindak pidana 
korupsi saja, namun juga bisa tindak pidana umum bahkan pada 
tindakan/keputusan yang berimplikasi administrative dan perdata. Untuk 
mendapatkan pemahaman yang utuh, saya kutipkan selengkapnya norma dimaksud 
sebagai berikut: 

Pasal 15 

(1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh: 

a. masa atau tenggang waktu Wewenang; 

b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; 

c. cakupan bidang atau materi Wewenang. 

Pasal 17 

(1)  Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. 

(2)  Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. larangan melampaui Wewenang; 
b. larangan  mencampuradukkan  Wewenang; dan/atau 
c. larangan bertindak sewenang-wenang. 

Pasal 18 

(1) Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan 
dan/atau Tindakan yang dilakukan: 

a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; 
b. melampaui  batas  wilayah  berlakunya Wewenang; dan/atau 
c. bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. 
 

(2)  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan dikategorikan  mencampuradukkan  
Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila 
Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: 

a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau 
b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan. 
 

(3)  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan dikategorikan  bertindak  sewenang-
wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila 
Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: 

a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau 

b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

 

 



 

Pasal 19 

(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan 
melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a 
dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan 
dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan 
ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

 (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan 
mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada 
Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

Pasal 20 

(1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan 
intern pemerintah. 

(2) Hasil  pengawasan  aparat  pengawasan  intern pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. tidak terdapat kesalahan; 
b. terdapat kesalahan administratif; atau 
c. terdapat  kesalahan  administratif  yang menimbulkan kerugian keuangan  
    negara. 
 

(3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa  terdapat  kesalahan  
administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan  tindak  
lanjut  dalam  bentuk penyempurnaan  administrasi  sesuai  dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan 
administratif yang menimbulkan  kerugian  keuangan  Negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan 
Negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan 
diterbitkannya hasil pengawasan. 

 (5) Pengembalian  kerugian  negara  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dibebankan kepada Badan Pemerintahan,  apabila  kesalahan  administrative 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi  bukan  karena  adanya  
unsur penyalahgunaan Wewenang. 

(6) Pengembalian  kerugian  negara  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan,  apabila  kesalahan  administrative 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur 
penyalahgunaan Wewenang. 



Pasal 21 

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

(2) Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dapat mengajukan permohonan 
kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan  
Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan. 

(3) Pengadilan  wajib  memutus  permohonan  sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. 

(4) Terhadap  putusan  Pengadilan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) dapat 
diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 

(5)  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  wajib memutus  permohonan  
banding  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) 
hari kerja sejak permohonan banding diajukan.  

(6)  Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) bersifat final dan mengikat. 

 

Dengan adanya ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU AP maka setiap pejabat 

yang keberatan dengan hasil pemeriksaan APIP karena dianggap menyalahgunakan 

kewenangan dapat mengajukan permohonan ke PTUN untuk meminta agar hakim 

PTUN menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan kewenangan dalam setiap 

keputusan/tindakan yang dibuatnya. Dalam hal putusan PTUN yang sudah 

berkekuatan hukum tetap menyatakan tidak ada penyalahgunaan kewenangan, 

maka pejabat tersebut tidak dapat diperiksa dalam konteks hukum pidana, perdata 

maupun administrasi. Sedangkan apabila hakim PTUN dalam putusannya 

menyatakan pejabat tersebut terbukti menyalahgunakan kewenangan maka 

terbukalah pintu bagi aparat penegak hukum untuk membawanya ke ranah pidana 

ataupun ranah hukum lainnya. Mekanisme dengan putusan PTUN yang berkekuatan 

hukum hanya sampai di tingkat banding diharapkan dapat memberikan kepastian 

hukum yang adil secara lebih cepat kepada pejabat penyelenggara pemerintahan 

terhadap status yang sedang dihadapinya. 

Masalah yang kemudian akan muncul adalah bila terjadi “balapan perkara” 

antara perkara TUN dengan Proses Perkara Pidananya. Misalnya permohonan 



penggujian penyalahgunaan wewenang sedang berlangsung dan pada saat yang 

sama JPU menyatakan perkara P 21 untuk kemudian disidangkan oleh hakim. 

Pertanyaan yang muncul adalah “Bagaimana hukum acara yang adil dan 

meninggikan martabat penyelenggara pemerintahan dapat direkonstruksi ?”. 

Apakah wakil Tuhan didunia akan tetap mendahulukan instrument hukum 

administrasi dan menggunakan hukum pidana sebagai ultimum remedium, ataukah 

sebaliknya ?  Apabila kembali kepada arah politik hukum dibentuknya UU 

Administrasi Pemerintahan maka dengan bijaksana Mahkamah Agung Republik 

Indonesia beserta seluruh hakimnya memilih mendahulukan instrument Hukum 

Administrasi sebagai pilar untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum 

bagi penyelenggara pemerintahan. 

 

CATATAN AKHIR 

1. Menermati praktek-praktek pemerintahan saat ini dapat diketahui bahwa UU 

Administrasi Pemerintahan dan UU Pemda belum banyak dipahami oleh 

penyelenggara pemerintahan. Permohonan penguian terhadap penyalahgunaan 

kewenangan masih jarang dilakukan. Proses sosialisasi dan internalisasi kedua 

UU diatas perlu dilakukan secara lebih massif lagi. 

2. Penegakan hukum harus memberikan akses yang seluas-luasnya untuk 

memberikan perlindungan hukum kepada aparatur penyelenggara 

pemerintahan yang baik dan jujur serta tidak mempunyai motivasi untuk 

berbuat jahat, untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. Selain itu 

penegakan hukum juga harus membuka akses yang seluas-luasnya dan 

memberikan kemudahan kepada para penegak hukum yang baik dan jujur 

sehingga dapat membuktikan dakwaannya secara lebih mudah dengan 

mendasarkan pada putusan PTUN.  

3. Salah satu arah politik hukum UU ASN UU Pemda dan UU AP  adalah 

membangun model penegakan hukum baru yang lebih memberikan 

perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil. UU ASN, UU Pemda, dan 

UU AP selain berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial juga diarahkan sebagai 

sarana pemberdayaan bagi aparatur penyelenggara pemerintahan yang baik 



dan jujur. Desain ketiga UU ini tidak memberikan tempat bagi aparatur 

penyelenggara pemerintahan yang beriktikad buruk dan mempunyai motivasi 

jahat. 

********************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


