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PENDAHULUAN 

Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (MENPAN) pada tanggal  12 Juni 2006 lalu telah 

menyelenggarakan sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pemerintahan dengan 

mengundang Hakim, Hakim Tinggi dan Hakim Agung Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia, Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta pihak-pihak eksekutif yang terkait guna 

mendapatkan masukan-masukan dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Administrasi 

Pemerintahan yang sudah memasuki konsep perubahan ke-13. 

Dalam sosialisasi tersebut, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ternyata sangat diperlukan dan 

mendesak untuk segera diterbitkan mengingat selama 61 tahun sejak merdeka, megara kita belum memiliki 

Undang-Undang payung (umbrella act) atau Undang-Undang yang secara umum mengatur tentang sistem 

penyelenggara pemerintahan, sehingga mengakibatkan belum optimalnya funsi kontrol yudisial (judicial control) 

yang dilaksanakan oleh Peradilan Tata Usaha Negara, kurang menjamin kepastian dan perlindungan hukum 

bagi masyarakat pencari keadilan dan juga di lain pihak tidak dapat mengupayakan perlindungan kepentingan 

masyarakat secara maksimal. 

Peraturan tentang Administrasi Pemerintahan sangat diperlukan dalam rangka upaya meningkatkan 

tata pemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mengurangi korupsi, kolusi dan 

nepotisme karena dalam peraturan tersebut dimuat Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur) yang menjadi dasar penyelenggara administrasi pemerintahan sehingga 

menjadi sumber  hukum materiil Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 

yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

menjadi sumber hukum acara dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara. 

Oleh karena  betapa eratnya hubungan anatara Hukum Materiil yang memuat dan mengatur masalah 

pokok dan dasar bagi hukum untuk berjalannya roda pemerintahan dan berlaku secara umum dengan Hukum 

Acara yang memuat prosedur formal pelaksanaan kaidah-kaidah hukum materiil tersebut melalui Peradilan Tata 

Usaha Negara, maka sudah seharusnya ada keharmonisan anatara kedua peraturan tersebut, sehingga apa 

yang dimuat dalam peraturan tersebut dapat diberlakukan secara efektif dalam masyarakat. 

Dengan melihat pada materi dan subtansi konsep perubahan Rancangan Undang-Undang Administrasi 

Pemerintahan yang ke-13, maka penulisan makalah ini. Bertujuan untuk menjelaskan perubahan apa yang harus 

dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 5tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara agar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut dapat dilaksanakan 

secara efektif. 

PEMBAHASAN 



Beberapa persoalan pokok yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan konsep 

Perubahan ke-13 yang dapat mengakibatkan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain : 

A. Perluasan Kompetensi 

1. Tindakan Materiil (Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan). 

Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa 

Administrasi Pemerintahan adalah semua tindakan hukum dan tindakan materiil administrasi 

pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan pejabat administrasi pemerintahan serta 

badan hukum lain yang diberi wewenang unutk melaksanakan semua fungsi dan tugas pemerintahan, 

termasuk memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Ketentuan tersebut memperluas ketentuan kewenangan yuridiksi Peradilan Tata Usaha Negara yang 

dimuat dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 9 tahun  2004 yang  menyatakan 

bahwa kompetensi Peradilan  Tata Usaha Negara hanylan keputusan Tata Usaha Negara, yaitu 

Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan 

hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan 

hukum perdata. Ketentuan ini membatasi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara hanya sebatas 

‘tindakan hukum’(rechtshadelingen) Padahal tindakan pemerintahan (bestuurhandelingen) meliputi pula 

‘tindakan materiil’(feitelijke hadelingen), disamping tindakan hukum. 

Tindakan hukum adalah suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. 

Dalam hal ini, pengertian tersbut mempermasalahkan “kehendak”Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara ketika melakukan suatu tindakan, yakni Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut memang 

berkehendak melakukan tindakan yang akan menimbulkan suatu akibat hukum tertentu, seperti 

misalnya pemberitahuan Surai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Hak Milik (SHM), berbagai 

macam Surat Keputusan (SK) Kepegawaian, dan sebagainya. Sebaliknya, jika suatu perbuatan tidak 

dimaksudkan unutk menimbulkan suatu akibat hukum, maka perbuatan tersebut termasuk dalam 

tindakan materiil/tindakan faktual, semisal keputusan untuk memperbaiki jalan. 

Hanya saja, untuk melihat suatu tindakan pemerintahan tidaklah cukup dengan melihat unsur 

“kehendak”dari suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, namun yang harus dicermati adalah kondisi 

obyektif  akibat adanya suatu tindakan pemerintahan. Dalam hal ini, tindakan faktual (yang tidak 

dimaksudkan akan menimbulkan akibat hukum yang merugikan masyarakat), ternyata secara obyektif 

menimbulkan akibat yang merugikan masyarakat, seperti tindakan Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) menggali lobang untuk memperbaiki saluran air yang tenyata menimbulkan kecelakaan bagi 

seseorang. Dalam hal ini, orang tersebut dapat mengajukan gugatan ganti rugi, meskipun pihak 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menyatakan tidak berkehendak mencelakakan orang tersebut. 

Selama ini tindakan faktual termasuk dalam Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa 

(onrecthmatige overheid daad-OOD) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dan merupakan kompetensi Peradilan Umum (vide Pasal 2 huruf b Undang-Undang 

Nomor 9 tahun 2004). 

Hingga kini, Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara hanyalah atas Perbuatan hukum, dan itu pun 

masih dibatas pada tindakan hukum publik yang bersifat sepihak, individual, kongkrit, final. Dengan 

Rancangan Undang-Undang ini. Maka kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara juga meliputi tindakan 



faktual. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 44  ayat 1 dan 2 Rancangan Undang-Undang  

Administrasi Pemerintahan : 

(1)  kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan  dengan tindakan Penjabat  

Administrasi Pemerintahan atau Badan yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil 

menurut Undang-Undang  ini dijalankan oleh Peradilan  Tata Usaha Negara. 

(2)  perkara perbuatan melanggar hukum oleh pejabat yang sudah didaftar tetapi belum diperiksa  oleh 

Pengadilan  di lingkungan Pengadilan Tata usaha  Negara. 

         Dengan demikian, reformasi Perundang-Undangan Peradilan Tata Usaha Negara  yang perlu dilakukan 

dalam kaitannya dengan tindaka pemerintahan adalah pasal 1 angka 3 dan pasal 2 huruf a Undang-

Undang Nomor 9 tahun 2004 Reformasi pasal 1 angka 3 adalah dengan menghilangkan kalimat “yang 

berisi tindakan hukum tata usaha negara”. Sedangkan pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa 

Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dihapus,karena segala tindak pemerintahan menurut 

Rancangan Undang Undang Administrasi Pemerintahan adalah termasuk dalam kompetensi Peradilan 

Tata Usaha Negara. 

2. Keputusan Notaris (Ketentuan Pasal 1 angka 6 Rancangan Undang-Undang Administrasi 

Pemerintahan). 

Ketentuan Pasal 1 angka 6 jo.Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang-Undang Administrasi 

Pemerintahan menyatakan bahwa Notaris termasuk Pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan 

semua fungsi atau pemerintahan. Dengan demikian,berdasarkan Rancangan Undang Undang  ini,atas 

Keputusan Notaris dapat diajukan gugatan Tata Usaha Negara.Yang menjadi pertanyaan adalah apakah 

Notaris ketika menerbitkan akte-akte Notariil yang bersifat bilateral,misalnya dalam menerbitkan ataupun 

menolak menerbitkan akta jual beli,terkategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat 

digugat di Peradilan Tata Usaha Negara? Selama ini,Yurisprudensi menyatakan bahwa atas akta notariil 

tidak dapat diajukan gugatan Tata Usaha Negara, karena notaris dalam memnbuat akta tidak 

berkedudukan sebagai pejabat yang memiliki kehendak untuk menimbulkan akibat hukum,namun hanya 

menuangkan kehendak para pihak. 

Dengan deemikian,berkaitan dengan Rancangan Undang- Undang ini,maka Notaris dapat disebut 

sebagai Pejabat  adalah ketika ia melakukan tindak pemerintahan atas kehendak dan inisiatifnya sendiri, 

misalkan dalam melakukan atau menolak melakukan legalisasi dokumen. Atas keputusannya tersebut 

dapatlah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. 

3.  Keputusan Tata Usaha Negara lisan (Pasal 1 Angka 7 Rancangan Undang -Undang  Administrasi 

Pemerintahan) 

Dalam ketentuan Rancangan Undang Undang ini dinyatakan bahwa keputusan administrasi 

pemerintahan adalah semua keputusan tertulis atau lisan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi 

pemerintahan atau badan yang bersifat kongkret,individual dan final,dalam bidang hukum perdata,termasuk 

keputusan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Milik Negara dan Badan Layanan Umum serta 

badan lain,sepanjang menyangkut  pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan dan atau pelayanan publik. 

Lebih lanjut,pasal 21 ayat 3 dan 4 Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan 

Keputusan Administrasi Pemerintahan dapat berbentuk keputusan tertulis,elektronis, lisan maupun tindakan 

lainnya.Keputusan Administrasi Pemerintahan yang bersifat lisan harus diformalisasi dalam bentuk tertulis 



atau elektronis,  jika didalamnya terdapat kepentingan pihak yang bersangkutan dan/atau diminta oleh yang 

bersangkutan. 

Ketentuan ini memperluas kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana 

dinyatakan dalam pasal 1angka 3 yang membatasi Keputusan Tata Usaha Negara hanya sebatas 

penetapan tertulis. Dalam fakta, sering ditemukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan secara 

lisan yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan sseseorang atau badan hukum.Keputusan Tata 

Usaha Negara lisan yang biasanya diikuti oleh tindakan nyata pemerintahan ini sangatlah menimbulkan 

kerugian bagi seseorang/badan hukum,karena tanpa bisa dilakukan upaya hukum pencegahan kerugian 

sebagaimana yang dapat dilakukan terhadap keputusan Tata Usaha Negara tertulis, yang dalam hal ini 

adalah permohonan penundaan (schosing). Atas kerugian akibat Keputusan Tata Usaha Negara lisan tidak 

dapat ditempuh prosedur beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, namun dapat diajukan gugatan 

meminta ganti rugi atas OOD di Pengadilan Negeri. Dengan dimasukkannya Tata Usaha Negara lisan dan 

elektronis dalam kompetensi Peradilan Tata Usaha Negera, maka diharapkan perlindungan hukum 

terhadap masyarakat akan semakin baik.  

Adapun reformasi yang perlu dilakukan atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 adalah dengan 

menambah kata “lisan, elektronis atau tindakan lainnya”dalam rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 

Nomor 9 tahun 2004. 

B. Menambah Alat Pengujian (Pasal 2 Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) 

Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan bahwa ada alasan yang dapat 

diajukan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara : satu, Keputusan Tata Usaha Negara yang 

digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dua, Keputusan Tata 

Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. 

Penjelasan Undang-Undang ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, keterbukaan, 

proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 

28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Masuknya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam rumusan ketentuan Undang-Undang 

Nomo 9 tahun 2004 merupakan hasil pengembangan Hukum Tata Usaha Negara yang alamat baik. 

Dahulu, pada awal tahun 1980-an ketika membahas Rancangan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, F-

ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) telah mengusulkan AUPB dimasukan sebagai salah satu 

alasan menggugat bagi penggugat dan alat pengujian bagi Hakim, namun ditolak Pemerintah Alasan 

penolakan pemerintah adalah karena kita saat itu belum memilki kriteria yang jelas tentang asas-asas 

umum pemerintahan yang baik, disamping belum kuatnya tradisi administrasi kita. Meski secara eksplisit 

asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak dicantumkan dalam rumusan Undang-Undang Nomor 5 

tahun 1986, namun dimasukanlah dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b dan c, yaitu larangan penyalahgunaan 

wewenang dan larangan berbuat sewenang-wenang.  

Perkembangan asas-asas umum pemerintahan yang baik paling pesat dilakukan oleh Hakim melalui 

yurisprudensi Penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh Hakim sebagai alat pengujian 

memang sangat diperlukan mengingat, ada dua jenis Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan 

terikat dan Keputusan Tata Usaha Negara bebas. Untuk Keputusan Tata Usaha Negara terikat dapat diuji 

melalui Peraturan Perundang-undangan (Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, 

sedangkan untuk Keputusan Tata Usaha Negara bebas hanya dapat diuji dengan asas-asas umum 



pemerintahan yang baik. Tanpa berlakunya asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai batu uji 

Keputusan Tata Usaha Negara bebas, dimungkinkan adanya penyalahgunaan Keputusan Tata Usaha 

Negara bebas untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum dan keadilan. 

Pengembangan selanjutnya asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah dengan 

dikodifikasikannya enam asas dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Kini, melalui Rancangan 

Undang-undang Administrasi Pemerintahan pengkodifikasian tersebut akan ditambah hingga 20 asas-asas 

umum pemerintahan yang baik, meliputi: asas kepastian hukum , kesamaan, kecermatan, motivasi, tidak 

melampui dan atau mencampuradukan kewenangan, bertindak wajar, keadilan, kewajaran, dan kepatutan,  

menanggapi pengharapan yang wajar, meniadakan akibat-akibat keputusan yang batal, perlindungan atas 

pandangan hidup pribadi, tertib penyelengara administrasi pemerintahan, keterbukan, proporsionalitas, 

profesionalitas, akuntabilitas, kepentingan umum, efisien, dan efektifitas. 

Dalam ilmu hukum, asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar, fundamen hukum, 

pengertian-pengertian atau nilai-nilai. Asas-asas ini dijadikan sebagai titik tolak berpikir tentang hukum dan 

titik tolak bagi pembentukan Undang-Undang serta interpretasi Undang-Undang tersebut. Asas merupakan 

dasar pemikiran yang bersifat umum dan abstrak, yang merupkan ide atau konsep yang tidak mempunyai 

sanksi, berbeda dengan norma yang merupakan atauran konkrit serta penjabaran dari ide yang memiliki 

sanksi yang dapat dipaksakan. 

Dalam ungkapan Bruggink, asas hukum berperan sebagai meta kaidah berkenaan dengan kaidah 

hukum dalam bentuk kaidah perilaku. Disini asas hukum akan selalu berkembang sesuai dengan 

perkembangan permahaman masyarakat. Demikian pula asas-asas umum pemerintahan yang baik akan 

terus senantiasa berkembang. Jika saat ini yang hendak dikodifikasikan 20 asas, tak menutup 

kemungkinan adanya asas lain yang akan dikembangkan melalui yurisprudensi.  

Adapun reformasi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan asas-asas 

umum pemerintahan yang baik ini adalah dengan menambah perincian asas-asas umum pemerintahan 

yang baik dalam penjelasaan Pasal 53 ayat 2 huruf b.  

C. Upaya Administrasi (Pasal 37, 38, dan 39 Rancangan Undang-Undang Administrasi 
Pemerintahan) 

Upaya Adminstrasi adalah Suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum 

perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara Prosedur tersebut 

dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal ini penyelesaian itu 

harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang 

bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan Banding Administrasi dalam hal penyelesaian 

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut keberatan. 

Upaya Administrasi diatur dalam Pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 tahun 

2004. Undang-Undang menentukan bahwa atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tersedia 

prosedur upaya administratif, maka upaya administratif tersebut harus dijalankan terlebih dahulu. Bila hasil 

upaya dirasa kurang memuaskan barulah diajukan gugatan Tata Usaha Negara, langsung ke Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Peradilan Tingkat Pertama, tanpa melalui Peradilan Tata Usaha 

Negara. 



Dalam Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa semua Keputusan 

Tata Usaha Negara memiliki prosedur upaya administratif (pasal 37) dan bahwa keputusan upaya 

administratif dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 39). Ketentuan tentang upaya 

administratif dalam Rancangan Undang-Undang Administratif Pemerintahan ini akan merubah proses 

beracara di Peradilan Tata Usaha Negara. Pertama, karena semua Keputusan Tata Usaha Negara memiliki 

Prosedur upaya administratif, maka ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 harus 

dihapus, karena ketentuan dalam pasal tersebut menyebutkan ada keputusan Tata Usaha Negara yang 

mengenal upaya administratif dan ada pula Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak memiliki upaya 

administratif dan dapat langsung diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.  

Kedua, berkaitan dengan Pasal 39 Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang 

menyatakan bahwa keputusan Upaya Administratif dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara 

mengharuskan penghapusan Pasal  51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yang menyatakan 

bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara yang 

telah dilakukan upaya adminstratif. Jika ketentuan ini tidak dihapus, maka dapat dikatakan tidak ada 

perkara yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena semua keputusan Tata Usaha Negara 

memiliki prosedur administratif. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan kebanjiran 

perkara, mengingat jumlah Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini hanya empat buah. Dari sini dapatlah 

dibayangkan bagaimana sulit dan mahalnya perkara di Pengadilan Tinggi Surabaya atas Keputusan Bupati 

Alor di Nusa Tenggara Timur, sebagai misal. Hal ini tidak efektif dan sesuai dengan asas Peradilan yang 

cepat, sederhana dan biaya ringan. 

Ketiga, ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 berkenaan dengan 

tenggang waktu 90 hari dalam pengajuan gugatan juga harus direvisi. Hal ini didasarkan karena 

berdasarkan Rancangan Undang-Undang administratif Pemerintahan maka proses upaya administratif  

akan memakan waktu hingga 60 hari semenjak dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, sehingga 

sisa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tinggal 30 hari saja. Oleh 

karena itu, seharusnya dinyatakan dalam revisi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa 

perhitungan waktu 90 hari dinyatakan ditunda semenjak diajukannya upaya administratif kepada Pejabat 

yang berwenang dan penghitungan tenggang waktu akn dimulai lagi sejak diumumkannya keputusan upaya 

administratif. 

Reformasi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berkenaan dengan upaya administratif 

adalah dengan menghapus ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004; menyatakan bahwa 

penghitungan angka waktu menggugat sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 tahun 

2004 ditunda selam proses upaya administratif, dan menghapus ketentuan pasal 51 ayat 3 Undang-Undang 

Nomor 9 tahun 2004. 

 

 

D. Kedudukan Jurusita 

Ketentuan tentang jurusita tidak diatur secara tersendiri dalam Rancangan Undang-Undang 

Administrasi Pemerintahan, namun secara selintas disebut dalam pasal 43 ayat 7 Rancangan Undang-



Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan salah satu tugas jurusita sebagai pelaksana upaya 

paksa atas perintah Ketua Pengadilan. 

Dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berbda dengan pelaksanaan Putusan 

Perkara Perdata yang mengenal eksekusi riel, yakni dengan meminta bantuan pihak luar dari para pihak itu 

sendiri, misalkan dari bantuan aparat keamanan. Sementara eksekusi riel dengan meminta bantuan pihak 

di luar para pihak adalah mustahil dilakukan terhadap Pemerintah. Tidak mungkinlah terhadap pemerintah 

itu diterapkan tindakan upaya paksa agar secara pribadi melakukan suatu prestasi yang telah diputuskan 

dalam suatu Putusan Peradilan. Oleh karena itu maka dalam eksekusi  Putusan Tata Usaha Negara lebih 

tergantung pada kesadaran Pihak Tergugat unutk melaksanakan diktum Putusan. 

Ketentuan Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintah yang menyebutkan tugas jurusita 

sebagai pelaksana upaya paksa merupakan sesuatu yang menarik. Jika dalam juklak tentang jurusita 

dinyatakan bahwa tugas jurusita hanya pada penyampaian panggilan-panggilan dan pemberitahuan 

putusan saja namun tidak sampai pada tugas-tugas eksekutorial putusan, dengan adanya Rancangan 

Undang-undang ini maka tugas jurusita meliputi juga pelaksanaan putusan yang berupa upaya paksa. 

Bapak Indiharto menyebutkan pembebanan upaya paksa berupa uang paksa merupakan sarana tidak 

langsung dan bukanlah termasuk dalam eksekusi riel, sehingga mungkin bisa diefektifkan dalam 

pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini diantaranya karena meskipun harta benda 

yang digunakan untuk kepentingan umum itu tidak dapat diletakan dalam suatu sitaan eksekusi dan bahwa 

tidaklah mungkin adanya tindakan merampas kebebasan Pejabat yang memangku jabatan Pemerintahan 

sebagai sarana paksaan, namun Pemerintah itu selalu dianggap dapat dan mampu membayar (solvabel). 

Reformasi Peradilan Tata Usaha Negara berkenaan dengan kedudukan jurusita adalah dengan 

menyatakan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa tugas jurusita meliputi 

penyampaian panggilan-Panggilan, penyampaian pemberitahuan putusan-putusan dan juga sebagai 

pelaksana upaya paksa. 

E.  BATASAN DISKRESI (Pasal 25 RUU Administrasi Pemerintahan) 

Dalam Negara Hukum Modern (welfare state), Negara dituntut untuk berperan dalam 

mensejahterakan warganya. Maka, Negara akan dan harus turut campur dalam hampir segala bidang 

kehidupan masyarakat. Konsep ini merupakan anithesa dari konsep nachtwachterstaat  pada masa awal 

ekonomi liberal di abad XIX hingga awal abad XX, di mana negara tidak boleh turut campur dalam 

kehidupan warganya, kecusli dalam urusan ketertiban, keamanan dan hubungan luar negeri. 

Sebagai Konsekwensi dari Negara Hukum Modern, maka tugas, wewenang dan tanggung jawab 

pemerintah semakin luas dan terus berkembang. Pemerintah sebagai penyelenggara public service harus 

melayani segala kebutuhan masyarakat yang sangat komplek dan rumit. Konsepsi Negara Hukum Modern 

juga mengharuskan dijalankannya asas legalitas, dimana semua tindak pemerintahan harus didasarkan 

kepada hukum. Namun mengingat luas dan kompleksnya permasalahan masyarakat yang dihadapi, 

ternyata tidak semua tindakan yang harus diambil oleh Pemerintah telah tersedia aturan hukumnya. Untuk 

itulah disediakan kewenangan diskresi, dimana Pemerintah diberi hak untuk bertindak atas inisiatif sendiri 

dalam menyelesaikan masalah-masalah darurat dan penting yang muncul dengan tiba-tiba, sedangkan 

peraturan untuk menyelesaikannya belum ada, samar-samar, atau dirumuskan dengan sangat sumir, tidak 

tegas, atau yang bersifat umum. 

Pada dasarnya, diskresi merupakan pelengkap asas legalitas, dan hal ini sejalan dengan ketentuan 

Penjelasan Umum UUD 1945, bahwa “Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis,  di 



sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku hukum dasar  yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar 

yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis”. Jika hanya 

mengacu pada hukum yang tertulis saja, dimungkingkan akan banyak urusan pemerintahan yang tidak 

tertangani. Diskresi dikatakan sebagai pelengkap mengingat kewenangan diskresi tetap harus dapat diuji 

dengan peraturan perundang-undangan tertulis, yang dalam hal Keputusan TUN adalah melalui Peradilan 

TUN. 

 Dalam praktek, Diskresi harus dilakukan seselaktif, agar tidak semua tindakan TUN dengan mudah 

dituangkan dalam bentuk diskresi, karena akan dimungkinkan munculnya penyalahgunaan wewenang 

diskresi demi tujuan yang bertentangan dengan cita hukum negara, yang pada gilirannya dapat terjerumus 

menjadi Negara Kebijaksanaan, atau menurut Mattulada, Negara Pejabat atau Negara Kekuasaan, atau 

dalam ungkapan Cliffford geertz sebagai Power House State .  

Untuk itulah adanya Pasal 25 RUU Administrasi Pemerintahan perlu diapresiasi, mengingat RUU 

ini telah secara tegas membatasi penggunaan diskresi, di mana dalam pembuatan suatu keputusan, 

Pejabat yang bersangkutan wajib memperhatikan tujuan pemberian diskresi, batas-batas hukum yang 

berlaku serta kepentingan umum. Batas-Batas hukum yang dimaksud adalah : tidak bertentangan dengan 

hukum dan HAM  ; tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; wajib menerapkan asas-

asas umum pemerintahan yang baik ; dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. 

F.  Ganti Rugi (Pasal 41 RUU Administrasi Pemerintahan) 

Ada dua segi pembahasan mengenai ganti rugi dihubungkan dengan RUU Administrasi 

Pemerintahan, yaitu dari segi Administrasi Pemerintahan sendiri dan dari segi Peradilan TUN. Dalam segi 

pertama, ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam Pasal 41 RUU Administrasi Pemerintahan, yaitu bahwa 

setiap pencabutan dan atau pembatalan Keputusan Administrasi Pemerintahan wajib memuat ketentuan 

ganti rugi kepada pihak yang dirugikan yang besarnya harus memenuhi unsur keadilan dan kelayakan, 

yakni sebanding dengan kerugian yang ditimbulkannya. Penulis menyebutnya segi Administrasi 

Pemerintahan karena yang menentukan besarnya ganti rugi adalah Pejabat Administrasi atau Badan yang 

berwenang. 

Segi kedua adalah dari segi Perdilan TUN sebagimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-

Undang Nomor : 9 Tahun 2004 yang menentukan bahwa orang atau Badan hukum perdata yang merasa 

dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Ketentuan ini diatur lebih lanjut 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa batas ganti rugi adalah 

antara Rp. 250.000,- hingga maksimal Rp. 5.000.000,-. Adapun sumber pembiayaan ganti rugi tersebut 

adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Keputusan TUN Pusat dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Keputusan TUN daerah. Bapak Indroharto memberikan 

catatan bahwa adanya Peraturan Pemerintah ini tidak berarti kemungkinan pengajuan ganti rugi melalui 

Hakim Perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata sudah tertutup. 

Bila mengacu Peraturan Pemerintah tersebut, hingga kini seseorang yang telah memenangkan 

gugatan TUN namun tak bisa memperoleh ganti rugi yang layak dalam Putusan TUN dan masih harus 

melakukan gugatan OOD di Pengadilan Negeri, maka dengan adanya RUU Administrasi Pemerintahan 

dimungkinkan pemberian ganti rugi dalam Putusan Peradilan TUN yang harus memenuhi unsur keadilan 

dan kelayakan. Hal ini sejalan juga dengan pengembangan kewenangan Peradilan TUN dalam RUU ini 

yang meliputi pula gugatan OOD, dimana seseorang yang telah dirugikan oleh sebuah Keputusan TUN tak 

perlu lagi mengajukan dua gugatan : gugatan pembatalan Keputusan TUN di Peradilan TUN dan gugatan 



OOD di Pengadilan Negeri. Untuk itu maka ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1991 yang 

membatasi besarnya ganti rugi harus dihapus dan besarnya ganti rugi ditentukan oleh Hakim berdasarkan 

unsur keadilan dan kelayakan. 

G. Sanksi Administrasi dan Upaya Paksa (Pasal 43 RUU AP) 

Ketentuan mengenai sanksi administrasi dan upaya paksa diatur dalam pasal 43 ayat 1 hingga ayat 5 

RUU Admionistrasi Pemerintahan. Sanksi Administrasi akan diberikan kepada Pejabat TUN yang dalam 

mengeluarkan Keputusan TUN : tidak berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; adanya 

unsur kepentingan pribadi ; tidak memiliki kewenangan ; tidak memenuhi syarat formal ; dan tidak cermat 

dalam menggunakan diskresi. 

Sedang ketentuan tentang upaya paksa diatur dalam Pasal 43 ayat 6,7 dan 8 RUU Administrasi 

Pemerintah. Ada dua hal yang sangat menarik dari ketentuan Pasal ini : Pertama, makin tegasnya tugas 

jurusita dalam pelaksanaan upaya paksa. Kedua, ketentuan Pasal 43 ayat 8 RUU Administrasi 

Pemerintahan yang menyatakan bahwa pembayaran uang paksa dibebankan “Pejabat yang bersangkutan”. 

Meskipun ketentuan RUU ini belum secara eksplisit menyebutkan sumber pembayaran uang paksa adalah 

bukan negara, namun uang pribadi pejabat yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan teori beban 

pertanggungjawaban pejabat TUN, yaitu teori fautes de personalles dan teori fautes de service. Teori fautes 

de personalles  menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat 

bersangkutan karena tindakannya telah menimbulkan kerugian. Sedangkan teori fautes de service 

menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga dibebankan kepada instansi pejabat yang bersangkutan. 

Bapak Supandi, SH., M.Hum, menyatakan bahwa secara teori seseorang yang menjalankan 

tugasnya adalah sedang melaksanakan tugas negara. Oleh karenanya manakala di dalam menjalankan 

tugasnya tersebut mengakibatkan kerugian orang/masyarakat sepanjang tugas-tugas tersebut 

dilaksanakan menurut hukum, maka kerugian yang diderita orang/masyarakat tersebut dibebankan 

pembayarannya kepada negara, karena itu tergolong “kesalahan dinas”. Hal ini berbeda dengan ketika 

seorang Pejabat tidak mematuhi hukum, maka pada saat itu ia justru tidak menjalankan peran negara 

(karena secara ideal, menjalakan peran negara adalah melaksanakan ketentuan hukum, yang dalam hal ini 

adalah melaksanakan Keputusan Pengadilan TUN), sehingga resiko dari ketidakpatuhan terhadap hukum 

tadi tidak dapat dibebankan kepada keuangan negara, tetapi harus ditanggung secara pribadi dari orang 

yang sedang menjabat, karena hal tersebut adalah “Kesalahan Pribadi”. 

Reformasi Undang-Undang Peratun berkaitan dengan sanksi administratif dan upaya paksa dan 

menyatakan bahwa sumber pembiayaan atas uang paksa adalah dari uang pribadi pejabat yang 

bersangkutan. 

PENUTUP 

Dengan diberlakukannya RUU Administrasi Pemerintahan, pada satu sisi, diharapkan akan semakin 

baiknya perllindungan hukum terhadap warga masyarakat dari berbagai tindakan hukum dan tindakan materiil 

yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan. Pada sisi lain, RUU ini dapat digunakan oleh Pejabat 

Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman dan payung hukum dalam melaksanakan tugas pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan publik. 

RUU ini juga menuntut direvisinya Undang-Undang Peradilan TUN, khususnya dalam ketentuan 

tentang kewenangan mengadili, upaya administratif, kedudukan jurusita, ganti rugi, sanksi administratif dan 

upaya paksa. 
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