
 

    MAHKAMAH AGUNG RI 

KETUA KAMAR TATA USAHA NEGARA 

  

 

SAMBUTAN DALAM ACARA SEMINAR SEHARI HUT PERATUN  

KE- 26 DI HOTEL MERCURE ANCOL JAKARTA TANGGAL 26 JANUARI 2017 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua, Om 

Swastiastu, Namo budhaya. 

 

Yang Mulia : 

- Ketua Mahkamah Agung R.I.; 

- Para Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I.; 

- Para Purnabhakti dan sesepuh dari lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; 

- Para Narasumber dan moderator yang telah bersedia hadir yaitu : 

1. Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi R.I. dan Hakim Agung Kamar Tata Usaha 

Negara Mahkamah Agung R.I. Yang Mulia Bapak Prof. Dr. H.M Laica Marzuki, S.H.; 

2. Pakar Hukum Administrasi Negara yang konsisten Bapak Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, 

S.H.; 

3. Birokrat sekaligus sebagai pelaksana tugas Gubernur Gorontalo yang ahli dalam bidang 

Hukum Administrasi Negara dan Sosiologi Hukum Bapak Prof. Dr. Zudan Arif 

Fahrullah, S.H.; 

Yang Terhormat : 

- Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung R.I.; 

- Para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TUN Se-Indonesia; 

- Para Hakim Tinggi Peradilan TUN Se-Indonesia; 

- Pejabat Eselon II Mahkamah Agung R.I. khususnya lingkungan Tata Usaha Negara; 

- Para Ketua dan Wakil Ketua serta Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara se-Indonesia; 

- Para Panitera dan sekretaris PT TUN dan PTUN Se-Indonesia.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Wakil_Ketua_Mahkamah_Konstitusi_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur_Gorontalo


- Serta seluruh peserta seminar sehari dalam rangka ulang Tahun PERATUN Ke-26 yang 

tidak dapat kami sebutkan satu persatu.  

Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat 

ALLAH S.W.T, Tuhan Yang Maha Kuasa yang pada pagi hari ini masih memberikan nikmat kesempatan 

dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita semua dapat hadir dalam acara seminar sehari dalam 

rangka memperingati HUT PERATUN ke-26 di hotel mercure Ancol ini.  

Salam ta’zim dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I. (Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., 

M.H.) karena tugas yang sangat penting tidak dapat hadir dalam acara ini, sehingga menugaskan saya 

untuk mrnyampaikan sambutan ini. 

Hadirin yang kami hormati, 

Sebagaimana biasa setiap tanggal 14 Januari kita warga Peradilan Tata Usaha Negara selalu 

memperingati hari ulang tahun Peradilan Tata Usaha Negara. Tahun ini peringatan hari ulang tahun 

Peradilan Tata Usaha Negara ke-26 sengaja dilakukan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena 

tahun ini kita tidak akan menampilkan lagu-lagu merdu dari penyanyi dan artis ibu kota. Hal ini sesuai 

dengan himbauan dan keinginan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I. agar kita lebih 

memfokuskan kepada kegiatan yang bersifat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya 

manusia kita, meningkatkan kualitas integritas serta meningkatkan semangat sosial dan kepedulian kita. 

Oleh karena itu saya selaku Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Lingkunga Peradilan Tata Usaha 

Negara, telah menghimbau agar Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara se-Indonesia untuk mengisi 

hari ulang tahun Peratun diwilayahnya masing-masing dengan seminar, lomba tulis karya ilmiah dan 

kunjungan ke berbagai panti sosial serta berziarah kemakam para pendahulu Peratun.  

Pagi ini Panitia Peringatan HUT Peratun wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 

mengadakan seminar sehari dengan tema “Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan 

Berdasarkan UUAP, Kaitannya Dengan Perkembangan Hukum Acara Peratun”. Bagi komunitas 

ilmuan Paradigma adalah suatu kerangka (pemikiran) yang meliputi beragam belief dan standar. Dalam 

kaitannya dengan fungsi Hakim, Paradigma secara sederhana dapat diartikan sebagai cara pandang 

Hakim. Boleh jadi dengan diangkatnya tema tersebut, panitia mengharapkan seminar ini dapat 

meningkatkan kemampuan para Hakim Peratun dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi 

berdasarkan UUAP dan sekaligus meningkatkan dan perluasan pemahaman para Hakim Peratun dalam 

proses penanganan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan UUAP. 

 

 



Para Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I. yang saya 

Muliakan dan peserta seminar yang saya hormati,  

Sebagaimana kita ketahui bersama dalam rangka membangun administrasi pemerintahan yang 

lebih baik dan untuk mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih sesuai dengan harapan dan 

kebutuhan masyarakat (citizen friendly) dan guna memberikan landasan dan pedoman bagi badan atau 

pejabat pemerintahan maka telah disusun Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 yang lalu.  

UUAP ini diharapkan dapat menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, 

kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang dan memberi perlindungan kepada masyarakat 

dan juga terhadap aparatur pemerintahan itu sendiri serta membuat pejabat administrasi pemerintahan 

tidak ragu dalam mengambil kebijakan, sehingga UUAP menjadi instrumen pemerintahan (bestuur 

normen), menjadi norma perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi warga masyarakat 

(rechtsbescherming) dan mewujudkan prinsip-prinsip legalitas pemerintahan (wetmatigheid van 

bestuur/rechtmatigheid van bestuur).  

Sejak berlakunya UUAP, Peradilan Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi kontrol 

eksternal terhadap penyelenggaraan pemerintahan mengalami pergeseran paradigma baik dalam 

kompetensi, bisnis proses maupun hukum acaranya antara lain : berwenang mengadili perkara gugatan 

maupun permohonan, baik keputusan maupun tindakan faktual, yang bersifat final dalam arti luas, yang 

berpotensi menimbulkan akibat hukum, keputusan maupun tindakan fiktif positif dan permohonan 

pengujian penyalahgunaan wewenang. Namun perluasan kompetensi tersebut tidak dilengkapi dengan 

hukum acaranya, oleh karena itu Mahkamah Agung dalam rangka mengisi kekosongan hukum tersebut 

dan untuk kelancaran tugas peradilan khususnya Peradilan Tata Usaha Negara telah menerbitkan 

beberapa PERMA antara lain :  

1. PERMA Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur 

 Penyalahgunaan Wewenang.  

2. PERMA Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan 

 Atas Penerimaan Putusan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan 

 dan/atau Pejabat Pemerintah; 

Selain PERMA nomor 4 dan 5 tersebut, sebagai respon terhadap lahirnya peraturan baru di bidang 

pertanahan dan PILKADA, Mahkamah Agung R.I. juga juga menerbitkan :  

1. PERMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman beracara dalam sengketa penetapan lokasi 

 pembangunan untuk kepentingan umum.  



2. PERMA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelesaian sengketa Tata Usaha 

 Negara Pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan.  

Sesuai dengan keyakinan umum, meskipun perangkat perundang-undangan telah disiapkan 

semaksimal dan seoptimal mungkin, Undang-Undang (Hukum Tertulis) tidak pernah lengkap, jelas dan 

tuntas mengatur kehidupan masyarakat, sehingga selalu tertinggal di belakang perkembangan masyarakat. 

Demikian juga halnya dengan UUAP, hal tersebut terlihat setelah memasuki tahun ketiga 

pemberlakuannya, masih terasa banyak kendala dan hambatan seperti : masih kurangnya pemohon 

pengujian penyalahgunaan wewenang dan tindakan faktual, masih minimnya penggunaan Keputusan Tata 

Usaha Negara yang bersifat final dalam arti luas dan Keputusan Tata Usaha Negara atau tindakan yang 

berpotensi menimbulkan akibat hukum, disamping itu masih banyak perbedaan pendapat dari kalangan 

Hakim Peratun terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Peratun maupun UUAP, misalnya 

(1)  Apakah konstruksi gugatan keputusan fiktif negatif masih berlaku; 

(2) Apakah terhadap putusan sengketa permohonan keputusan fiktif positif dapat  

 diajukan PK; dan  

(3) Apakah perlu ditetapkan termohon dalam sengketa pengujian penyalahgunaan  

 wewenang, dan lain-lain.  

Para Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I. Yang saya 

Muliakan dan peserta seminar yang saya hormati,  

Sesungguhnya pada Tahun 2014 sebelum UUAP disahkan, kelompok kerja  Pengadilan Tata 

Usaha Negara telah membuat usulan revisi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam kaitan 

harmonisasi dengan UUAP dengan harapan usulan tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional 

(Prolegnas) prioritas. Namun hingga tahun 2017 ini, nampaknya pembentuk Undang-Undang belum 

merespon secara maksimal usulan tersebut. 

Dalam kondisi yang demikian, maka untuk mencari solusi atas berbagai persoalan 

pemberlakuan UUAP, maka dalam seminar hari ini dihadirkan para penyusun UUAP tersebut diantaranya 

Prof. Dr. Zudan Arif Fahrullah, S.H. dan Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., dengan harapan para Hakim 

Peradilan Tata Usaha Negara dapat mengetahui latar belakang lahirnya UUAP. Dan sebagai 

pembandingnya, maka dihadirkan pula Prof. Dr. Philipus. M. Hadjon, S.H. serta Prof. Dr. H.M. Laica 

Marzuki, S.H., dengan maksud dapat memberikan kerangka referensi atau pandangan yang menjadi dasar 

pijakan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam melihat realitas penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan, bagaimana melihat UUAP, apa yang dianggap masalah serta apa metode untuk 

memecahkannya. 



Mudah-mudahan Seminar sehari ini dapat memberi pencerahan kepada para peserta dan 

sekaligus dapat meningkatkan kualitas Hakim Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat mewujudkan 

Peradilan yang bersih, cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menghasilkan putusan yang berkualitas 

dan memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga akhirnya dapat mewujudkan 

Peradilan yang agung dan modern seperti tercantum dalam visi Mahkamah Agung R.I.  

Terima kasih kepada seluruh Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Peradilan Tata Usaha 

Negara ke-26 Wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan seluruh pihak yang telah 

memberikan dukungan untuk terselenggaranya acara seminar ini, semoga kegiatan ini menjadi berkah 

bagi Hakim Indonesia terutama Hakim Peradilan Tata Usaha Negara.  

Demikian sambutan saya, selamat melaksanakan seminar dan mohon maaf apabila dalam  

penyelenggaraan ini masih terdapat kekurangan.  

Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan Selamat Ulang 

Tahun Peradilan Tata Usaha Negara ke-26 semoga Tetap Jaya.  

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG R.I. 

URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN 

TATA USAHA NEGARA, 
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Dr. H. SUPANDI, S.H., M.Hum. 


