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Keputusan
Badan/Pejabat TUN

Tindakan Negara sebagai
badan hukum publik
(yang diwakili oleh

Pemerintah RI)

Dapat menimbulkan kerugian pada orang atau
badan hukum perdata
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Dasar Hukum Gugatan Ganti Rugi
1. Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 

Tahun 2004 (UU tentang Peradilan TUN)
 Berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan dinyatakan batal 

atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau 
rehabilitasi

 Alasan gugatan:
a. Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, atau
b. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

2. Pasal 1365 KUH Perdata
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Ganti Rugi
Tuntutan ganti rugi, menurut UU tentang Peratun hanyalah tuntutan tambahan dan 
besarnyapun diatur dalam Peraturan Pemerintah

Bagaimana dengan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh orang atau 
badan hukum perdata karena suatu keputusan TUN?

Tepatkah ketentuan ganti rugi yang selama ini berlaku?

Pengadilan yang modern:
 efektif 
 efisien
 transparan
 akuntabel
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Tugas Pengadilan

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu sengketa dengan tuntas

Karena itu Pengadilan TUN seharusnya juga memeriksa dan memutus tuntutan ganti 
rugi karena suatu keputusan TUN dengan tuntas

UU Peratun tidak mengatur tentang Ganti Rugi.
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Pasal 1365 KUH Perdata

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, 
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti 
kerugian tersebut:

4 Unsur:
1.  Perbuatan yang melanggar hukum
2.  Kerugian
3.  Kesalahan
4.  Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian
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1.  Perbuatan yang melanggar hukum

Kriteria (menurut yurisprudensi tetap)

Bersumber pada
UU

a.  Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau

b.  Melanggar hak subyektif orang lain, atau

Bersumber pada
hukum tidak tertulis

d.  Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta 
sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam
pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau
terhadap harta benda orang lain

c.  Melanggar kaidah tata susila, atau
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Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban menurut UU
 Tidak begitu saja merupakan PMH menurut Pasal 1365 KUH Perdata

Ada beberapa persyaratan, antara lain:
a.  Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam
b.  Schutznormtheorie (relativiteitsleer atau normbestemmingsleer)
c.  Tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum
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Melanggar hak subyektif orang lain

Hak subyektif, menurut Prof. Meijers, adalah “kewenangan khusus seseorang 
yang diakui oleh hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya”

Hak-hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi di Negeri Belanda:
1.  Hak-hak kebendaan dan hak-hak absolut lainnya (misalnya hak milik)
2.  Hak-hak pribadi (misal kebebasan, kehormatan dan nama baik)
3.  Hak-hak khusus, seperti halnya hak penghunian dari si penyewa
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Melanggar kaidah tata susila
Kaidah tata susila adalah kaidah-kaidah moral sejauh hal tersebut diterima oleh 
masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis

Kriteria ini jarang sekali digunakan dalam menilai apakah suatu perbuatan 
merupakan PMH

Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta 
sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki 
seseorang dalam pergaulan dengan sesama 
warga masyarakat atau terhadap harta benda 
orang lain.
(PATIHA)

Lindenbaum – Cohen Arrest
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Alasan pembenar menurut hukum (rechtvaardigingsgrond) meniadakan sifat 
melawan hukum dari suatu perbuatan.

Misalnya:
 Persetujuan dari pihak yang dirugikan (risicoacceptatie)
 Overmacht (Pasal 48)
 Bela paksa (Pasal 49)
 Melaksanakan ketentuan UU (Pasal 50)
 Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51)

KUHP
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2.  Kerugian
 Materiil

Orang yang dirugikan berhak menuntut agar dikembalikan kepada keadaan
semula  berarti ganti rugi meliputi:

 kerugian yang nyata-nyata diderita
 kehilangan keuntungan yang diharapkan

 Immateriil
UU menentukan:

Kerugian karena
hilangnya kesenangan

hidup (gederfde 
levensvreugde)

 kerugian karena luka atau cacat anggota badan
(biaya penyembuhan dan ganti rugi immateriil/
Pasal 1371 KUH Perdata)

 kerugian karena penghinaan (Pasal 1372 KUH Perdata)
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Pembatasan pada ganti rugi immateriil:
 dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut 

keadaan (Pasal 1371 KUH Perdata: ganti rugi materiil ditambah ganti rugi 
immateriil)

 memperhatikan berat ringannya penghinaan, pangkat, kedudukan dan kemampuan 
kedua belah pihak, dan pada keadaan (Pasal 1372 KUH Perdata)

 Hakim berwenang untuk “matigen” besarnya ganti rugi.
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Pembatasan ganti rugi dalam hal korban meninggal dunia (Pasal 1370 KUH Perdata)
 hanya dapat dituntut oleh suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si 

korban yang mendapat nafkah dari pekerjaan si korban
 dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut 

keadaan.

(Putusan Mahkamah Agung No. 2559K/Pdt/1986 tanggal 22 Juni 1988: 
ganti rugi immateriil juga dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan 
Penggugat “kehilangan hak untuk menikmati hidup” karena meninggalnya suami 
Penggugat)
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3.  Kesalahan

Merupakan syarat bagi pelaku PMH untuk bertanggung jawab

Pada dasarnya unsur kesalahan mengikuti sifat melanggar hukum dari suatu 
perbuatan  karenanya ia bertanggung jawab atas perbuatannya.

Pengertian kesalahan dalam

Hukum Pidana Hukum Perdata
(subjectief schuldbegrip) (objectief schuldbegrip)

(Meppelse Ree Arrest)
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4. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian
a.  Teori conditio sine qua non

(ajaran Von Buri)
Setiap peristiwa sebagai suatu mata rantai dari rangkaian sebab  menjadi sebab 
dari suatu akibat

b.  Ajaran causa proxima
Hanya mata rantai terakhir saja dari rangkaian sebab yang merupakan 
penyebab dari kerugian

c.  Teori adequatie
Yang dianggap sebagai sebab dari kerugian adalah perbuatan dari rangkaian sebab, 
yang menurut akal yang sehat diduga menimbulkan kerugian tersebut atau dengan 
kata lain timbulnya kerugian tersebut, menurut akal yang sehat, dapat diduga.

d.  Sejak tahun 1970 Negeri Belanda menganut “de leer van de toerekening naar redelijkheid” 
(ajaran pertanggungjawaban berdasarkan kepatutan dan keadilan/redelijk)
(Waterwingebied Arrest)
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PMHP

Istilah yang digunakan di Negeri Belanda adalah “OOD”.
Dasar hukum orang atau badan hukum yang menuntut ganti rugi karena PMH yang 
dilakukan Pemerintah  pasal 1365 KUH Perdata

Oleh karena yang dapat menjadi pihak dalam proses perdata adalah orang atau badan 
hukum, maka yang menjadi Tergugat dalam PMHP adalah “badan hukum”nya yakni 
Negara RI qq. Pemerintah RI qq. Menteri …. qq. …. dsb

Perbuatan
Pemerintah

Berbuat

Tidak Berbuat
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Kasus-Kasus PMHP
Antara lain:
1.  Arrest Hoge Raad tanggal 1 Juli 1983

Suatu perusahaan kapal muatan yang terdaftar mengajukan gugatan ganti rugi kepada 
Negara, oleh karena Negara telah mengizinkan kapal muatan yang tidak terdaftar 
untuk melakukan pengangkutan secara tidak teratur.
Hal ini bertentangan dengan ketentuan mengenai pengaturan giliran.

Hoge Raad berpendirian bahwa dengan tidak ditaatinya peraturan 
perundang-undangan tersebut sebenarnya Negara telah bertindak bertentangan
dengan kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian (PATIHA)
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Izin yang diberikan kepada perusahaan kapal yang tidak terdaftar dapat berupa:
 penetapan tertulis
 penetapan tidak tertulis

 keputusan TUN tersebut dinyatakan batal oleh Pengadilan TUN (berdasarkan
Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Peratun)

 ganti rugi
(harus dibuktikan oleh Penggugat adanya kerugian yang dideritanya  kerugian
materiil)

Hakim melakukan “matigen”.
Namun harus dengan pertimbangan.
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2.  Pengendara skuter dan anak yang diboncengnya jatuh dari skuter karena 
terperosok masuk ke lubang yang tergenang air di jalan umum pada waktu 
hujan lebat.
 daerah (badan hukum publik) melakukan PMH
 harus membayar ganti rugi
(Putusan PN Medan, PT dan Mahkamah Agung)

PMH  perbuatan (berbuat atau tidak berbuat)
Dalam kasus di atas, Pemerintah “tidak berbuat” namun menimbulkan kerugian 
pada orang lain  ganti rugi materiil + immateriil (karena korban luka-luka)
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TERIMA KASIH


