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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG  

Sejak dianutnya konsepsi welfare state 
1
yang menempatkan pemerintah 

sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga 

negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang 

untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam 

campur tangan ini tidak saja berdasarkan peraturan perundang – undangan, tetapi 

dalam keadaan tertentu berdasarkan inisiatif sendiri melalui freies Ermessen, 

ternyata menimbulkan khawatir di lingkungan warga negara. 

Pada Konsep Nachwachteresstaat berlaku prinsip staatsonthounding, 

yaitu pembatasan negara dan pemerintah dari kehidupan social dan ekonomi 

masyarakat. Pemerintah bersifat pasif, hanya sebagai penjaga ketertiban dan 

keamanan masyarakat. Sementara itu, pada konsepsi welfare state, 

pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan bestuurszorg (kesejahteraan 

umum), yang untuk  itu kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk 

campur tangan (staatsbemoeiensis) dalam segala lapangan kehidupan 

masyarakat. Artinya pemerintah dituntut untuk bertindak aktif di tengah 

dinamika kehidupan masyarakat.
2
 

 

Pada dasarnya setiap campur tangan  pemerintah ini harus didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai asas legalitas, yang menjadi 

sendi utama negara hukum.  Akan tetapi, karena ada keterbatasan dari asas ini 

atau karena adanya kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan, kepada pemerintah diberi kebebasan freies Ermessen, yaitu  

                                                           
1 Philipus M Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008),  

hlm. 27. 

2 Ridwan HR, “Hukum Adminitrasi Negara,” PT.Raja Grafindo Persada,  Jakarta, 2006,  hlm. 229 
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kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam 

persoalan-persoalan sosial.
3
  

Freies Ermesen merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang 

bergerak bagi Pejabat atau Badan Administrasi Negara untuk melakukan tindakan 

tanpa harus terikat sepenuhnya pada Undang-Undang. freies Ermessen adalah 

orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan 

sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan 

sehingga freies Ermessen (diskresionare) yang campur tangan ini tidak saja 

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu 

dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan dan 

berdasarkan pada inisiatif sendiri.
4
 Dalam praktik freies Ermesen  ini membuka 

peluang terjadinya  benturan kepentingan  antara pemerintah dengan warga 

negara. Menurut Sjachran Basah, pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara 

melalui pembangunan, tidak berarti pemerintah semena-mena, melainkan sikap 

tindak itu haruslah dipertanggung jawabkan.
5
 

Sjachran Basah mengemukakan unsur - unsur freies Ermessen dalam 

suatu negara hukum, yaitu : 

a. Ditujukan untuk menjalankan tugas -tugas servis publik. 

b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara. 

c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum. 

d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri. 

e. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan - persoalan 

penting yang timbul secara tiba –tiba. 

f. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada 

Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum.
6
 

                                                           
3 Utrecht, E, “Pengatar Hukum Administrasi Negara Indonesia,”  Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1988, hlm . 30. 

 
4 Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 

150. 

5 . Philipus M. Hadjon, ”Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia”, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.71 

 
6 Sjachran Basah, Op.Cit  hlm 151 
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Menurut Muchsan pembatasan penggunaan freies Ermessen adalah 

sebagai berikut : 

a. Pengguna freies Ermessen tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum 

yang berlaku (kaidah hukum positif). 

b. Pengguna freies Ermessen hanya ditujukan demi kepentingan umum.
7
 

Pada dasarnya negara hukum bertujuan terutama untuk memberikan 

perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karenanya menurut Philipus M. Hadjon 

bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi 

oleh dua prinsip : Prinsip Hak Asasi Manusia dan Prinsip Negara Hukum. 

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama 

dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum. Sebagai konsekuensi 

dari negara hukum, wajib adanya jaminan bagi instansi negara sebagai alat 

pemerintahan negara untuk dapat menjalankan pemerintahan dan warga negara 

memiliki hak dan kewajiban mendapat jaminan perlindungan hukum.
8
 

Gagasan negara hukum tersebut masih bersifat samar – samar dan 

tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara 

lebih eksplisit pada abad ke-19 yaitu dengan munculnya konsep rechstaat dari 

Freiderich Julius Stahl, yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Menurut 

Stahl, unsur – unsur negara hukum (rechstaat) adalah sebagai berikut : 

 

                                                                                                                                                               
 
7 Muchsan, Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia, (Yogyakarta: 

Liberty, 1981), hlm.181. 

8 Philipus M. Hadjon, ”Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia”, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.71.    
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a. Perlindungan hak – hak asasi manusia. 

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak – hak itu. 

c. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang – perundangan 

d. Peradilan Administrasi dalam perselisihan.
9
 

Pada wilayah Anglo Saxon, muncul konsep negara hukum (rule of law) 

dari A.V.Dicey, dengan unsur unsur sebagai berikut : 

a. Supremasi aturan –aturan hukum (supremacy of law); tidak adanya 

kekuasaan sewenang – wenang (absence of arbitrary power), dalam arti 

bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum 

b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the 

law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat 

c. Terjaminnya hak – hak manusia oleh undang – undang (di negara lain oleh 

undang –undang dasar) serta keputusan – keputusan pengadilan . 
10

  

Selanjutnya  Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa negara 

hukum di Indonesia tidak dapat dengan begitu saja dipersamakan dengan 

rechtsstaat  maupun  rule of law  dengan alasan sebagai berikut baik konsep 

rechtsstaat  maupun  rule  of law  dari latarbelakang sejarahnya lahir dari 

suatu usaha atau perjuangan menentang kesewenangan penguasa, sedangkan 

Negara Republik Indonesia sejak perencanaan berdirinya jelas-jelas 

menentang segala bentuk kesewenangan atau absolutisme, baik konsep  

rechtsstaat  maupun  rule of law menempatkan pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak asasi manusia sebagai titik sentral, sedangkan Negara 

Republik Indonesia yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan 

antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, untuk melindungi 

hak asasi manusia konsep rechtsstaat  mengedepankan prinsip wetmatigheid  

                                                           
9 Miriam Budiardjo, Dasar – dasar Ilmu Politik, Jakarta Gramedia, hlm 57 -58  
10 Miriam Budiardjo, Op. Cit hlm 58 
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dan  rule of law mengedepankan prinsip  equality before the law, sedangkan 

Negara Republik Indonesia mengedepankan asas kerukunan dalam 

hubungan antara pemerintah dan rakyat.Meskipun Indonesia tidak dapat 

digolongkan ke dalam salah satu dari dua kelompok negara hukum tersebut, 

namun akibat penjajahan Belanda yang menganut sistem hukum 

kontinental, maka pembentukan negara hukum dan sistem hukum di 

Indonesia banyak terpengaruh oleh sistem hukum kontinental 

(rechtsstaat).
11

 

Pada waktu membahas Rancangan Undang – Undang tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara di DPR, Menteri Kehakiman RI yang 

mewakili pemerintah, atas pertanyaan salah satu anggota fraksi telah 

memberi jawaban dengan mengemukakan “....dalam praktik ketatanegaraan 

kita maupun dalam hukum Tata Usaha Negara yang berlaku di Indonesia, 

kita belum mempunyai kriteria tentang algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur tersebut yang berasal dari negeri Belanda.
12

 

Kita belum mempunyai tradisi administrasi yang kuat mengakar 

seperti halnya di negara – negara Eropa Kontinental tersebut. Tradisi 

demikian bisa dikembangkan melalui yurisprudensi yang kemudian akan 

menimbulkan norma – norma. Secara umum prinsip dari hukum Tata Usaha 

Negara kita dikaitkan dengan aparatur Pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa yang konkretisasi normanya maupun pengertiannya masih 

sangat luas sekali dan perlu dijabarkan melalui kasus yang konkret. 
13

 

 

Ketika rancangan Undang – Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

dan dinyatakan sebagai Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara di dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak 

tercantum dalam ketentuan tentang Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagai 

alasan gugatan. Akan tetapi, ternyata tidak berapa lama setelah Undang – Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan mulai diterapkan secara efektif di seluruh 

wilayah Indonesia sejak tanggal 14 Januari 1991, sudah ada Pengadilan Tata 

Usaha Negara yang menjatuhkan putusan dengan menyatakan batal atau tidak sah 

Keputusan Tata Usaha Negara, dengan alasan bertentangan dengan asas umum 

                                                           
11 Philipus M. Hadjon, Op. Cit hal 84- 85 

       12 R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,Jakarta : Sinar Grafika , 2013, hal 91 
       13 SF Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara , Yogyakarta : Liberty, 1988, hal 181 
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pemerintahan yang baik, seperti misalnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Palembang tanggal 6 Juli 1991 No 06/ PTUN/ G/ PLG/ 1991.
14

 Sejak itu Putusan 

di Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempergunakan asas umum pemerintahan 

yang baik sebagai dasar pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang 

menimbulkan akibat terjadinya sengketa Tata Usaha Negara sudah seringkali 

terajdi. 

Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 

1991 Nomor 06 / PTUN / G / PLG / 1991 antara lain disebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan asas umum pemerintahan yang baik adalah asas hukum 

kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak 

dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang – undangan, tetapi yang 

didapat dengan jalan analisa dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang 

harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administrasi yang dilakukan oleh 

penguasa. (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara). Putusan ini mengenai gugatan 

seorang pegawai Universitas Bengkulu terhadap Rektor yang telah memutasikan 

dirinya dari jabatan tanpa dibuktikan kesalahannya dulu. Tindakan Rektor 

dipersalahkan karena dalam keputusannya melanggar asas kecermatan formal. 

Selanjutnya dalam Undang –Undang tentang Pokok Kekuasaan 

Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang sebelumnya diubah dari Undang – 

Undang Nomor 4 Tahun 2005 dan sebelumnya juga diubah dari Undang – 

Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang merupakan hasil perubahan dari Undang – 

                                                           
14 Jazim Hamidi, Penerapan Asas – Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan 

Peradilan Tata Usaha Negara, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hal 21 
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Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah disebutkan pada pasal 25 ayat 

(1)  yaitu Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi 

badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan 

militer, dan peradilan tata usaha negara.
15

 

Konsepsi negara hukum mengindikasikan ekuilibirium adalah 

melalui Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai peradilan khusus yang 

berwenang dan menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga 

negara. Dalam kaitan keberadaan Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara  

merupakan salah satu pilar dari negara hukum. Di satu sisi. Ia mempunyai 

peranan yang menonjol sebagai lembaga control (pengawas) terhadap sikap 

tindakan administrasi negara supaya tetap berada dalam rel hukum. Pada sisi 

lain sebagai wadah untuk melindungi kepentingan hak individu dan 

masyarakat dari individu penyalahgunaan wewenang dan atau tindakan 

sewenang-wenang Administrasi Negara.
16

  

Sebagai lembaga pengawas (judicial), ciri-ciri yang melekat pada 

Peradilan Tata Usaha Negara adalah :
17

 

1. Pengawasan yang dilakukan  bersifat “ external control” karena dia 

merupakan lembaga yang berada di luar kekuasaan Administrasi Negara 

(bestuur) 

2. Pengawasan yang dilakukan lebih menekankan pada tindakan  represif 

atau lazim disebut “control a Posteriori”‟ karena dilakukan setelah terjadi 

perbuatan yang dikontrol. 

3. Pengawasan  itu bertitik tolak pada segi “Legalitas” karena hanya menilai 

dari segi hukum (rechtmatig)-nya saja. 

                                                           
       15 Pasal 25 ayat (1)  UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman 

      16. Philipus M. Hadjon,Op. Cit  hlm.184-194 

       17. Paulus Effendi Lotulung, “Beberapa  Sistem  Tentang Kontrol  Segi Hukum Terhadap Pemerintah, “Cet, Pertama, 

Citra Aditya Bhakti,  Bandung ,1993, hlm. XVIII 
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Fungsi pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara memang sulit dilepaskan 

dengan fungsi perlindungan hukum bagi masyarakat (individu-individu), sebab 

seolah-olah posisi individu di depan Pengadilan berada pada pihak yang lebih 

lemah. Tolok ukur bagi hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  dalam mengadili 

sengketa  Keputusan Tata Usaha Negara
18

 adalah  Pasal 53  ayat 2 Undang-

Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

Ketentuan tersebut Pasal 53  ayat 2 Undang-Undang tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara menyatakan : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam 

gugatan sebagaimana telah dimaksud dalam  pada ayat (1) adalah : 

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan  dengan 

peraturan  perundang-undangan yang berlaku. 

2. Peraturan perundang-undangan yang digugat itu bertentangan Asas-

asas Umum Pemerintahan Yang Baik. 

Alat uji yuridis terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat 

adalah : 

1. Aspek- aspek umum Pengujian. 

a. Pengujian oleh Instansi atasan, maka pengujian  dilakukan secara 

lengkap, baik dari  segi hukum maupun  dari segi kebijaksanaan. 

b. Pengujian secara lengkap dilakukan dalam prosedur keberatan oleh 

instansi yang mengeluarkan keputusan semula maupun oleh 

instansi banding administratif. 

                                                           
       18. Pasal 1 Ayat  9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang  Peradilan Tata Usaha Negara 
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c. Pengujian oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara adalah 

pengujian khusus dari segi hukumnya saja 

2.  Ruang Lingkup Pengujian 

Pengujian dari Segi Hukum meliputi : 

a. Pengujian tentang kewenangan, berwenang atau tidak pejabat 

dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. 

b. Pengujian yang bersifat formal yang berkaitan dengan soal apakah 

pembentukan keputusan telah menurut prosedur yang ditentukan. 

c. Pengujian yang bersifat formal yang menyangkut rumusan 

keputusan itu sendiri apakah sudah cukup jelas atau bersifat 

dubiueus. 

d. Pengujian secara substansi, apakah isi keputusan sesuai dengan 

norma hukum material.  

3. Dasar- dasar Pengujian 

Dasar-dasar pengujian adalah juga merupakan alasan-alasan 

untuk mengajukan gugatan di Peratun sebagaimana diatur dalam Pasal 53 

ayat 2 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni : 

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan  

Asas-Asas Umum Pemerintah  yang Baik. 
19

 

                                                           
       19. H Bambang Heriyanto, Diklat Calon Hakim Terpadu PPC Angkatan 1 Oktober 2011 – Desember 2011 
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Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan kewenangan 

terikat diuji dengan Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan Tata Usaha 

Negara Yang dikeluarkan berdasarkan  kewenangan bebas di uji dengan Asas-asas 

Umum Pemerintah Yang Baik.
20

 

Ditulis dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Tentang 

Peradilan  Tata Usaha Negara menyatakan : bahwa yang dimaksud dengan Asas-

asas Umum Pemerintahan Yang Baik  adalah meliputi  Asas Kepastian hukum, 

Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, 

dan Akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang  Nomor 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi dan Nepotisme. 

Menurut Indroharto urgensi keberadaan Asas-asas Umum Pemerintahan  

Yang Baik  yang tersirat dalam  pasal  53  ayat 2 Undang-Undang Tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara disamping dapat  digunakan  untuk menggugat, juga 

merupakan  dasar-dasar (KrIteria atau ukuran) yang digunakan Hakim 

Administrasi Negara dalam menguji atau menilai (toetsingsgroden) apakah  

Keputusan Administrasi  Negara  (Beschiking) yang disengketa bersifat melawan 

hukum atau tidak.
21

 

Disebutkan bahwa AAUPB merupakan konsep terbuka dan lahir dari 

proses sejarah, oleh karena itu, terdapat rumusan yang bergama mengenai asas – 

                                                           
 20. Philipus Hadjon, Pengatar  Hukum Administrasi Indonesia Intructionto the Indonesia Adminitrasi Law, Gadjah  

Mada University Press, Cet ke 9, Tahun 2005, hlm. 124 

 
21 Indroharto,“Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,” Cet.9, Pustaka Sinar 

Harapan, Jakarta, 2004, hlm. 293 
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asas tersebut, khususnya Koentjoro Purbopranoto dan SF Marbun menyatakan 

tentang  beberapa AAUPB sebagai berikut : 

1. Asas Kepastian Hukum  

2. Asas Keseimbangan  

3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan 

4. Asas bertindak cermat 

5. Asas motivasi untuk setiap keputusan 

6. Asas tidak mencampuradukkan kewenangan 

7. Asas permainan yang layak 

8. Asas keadlian dan kewajaran 

9. Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar 

10. Asas meniadakan akibat suatu putusan yang batal 

11. Asas perlindungan asas pandangan atau cara hidup pribadi 

12. Asas kebijaksanaan 

13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum.
22

 

Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum 

material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait dengan asas 

kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan 

pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk 

kerugian yang berkepentingan.
23

 Asas ini berkaitan dengan prinsip dalam Hukum 

Administrasi Negara, yaitu asas het vermoden van rechtmatigheid atau presumtio 

justea causa , yang berarti setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara 

                                                           
22 Sebagian besar rincian asas – asas ini merujuk pada Koentjoro Purbopranoto, op.cit., hal 29 -39 
23 Ateng Syafrudin, Asas – asas Pemerintahan yang Layak Pegangan bagi Pengabdian Kepala Daerah, vide Paulus 

Effendi Lotulung, op.cit, hlm. 65 
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yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan 

sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum 

oleh hakim administrasi.  

Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum 

mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan 

pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta – 

fakta penting kurang teliti, itu berarti tidak cermat. Asas kecermatan 

membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan mudah 

memenyimpangi nasihat yang diberikan apalagi bila dalam panitia penasihat 

itu duduk ahli – ahli dalam bidang tertentu. Penyimpangan memang 

dibolehkan , tetapi mengharuskan pemberian alasan yang tepat dan 

kecermatan yang tinggi.
24

 

 

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan kewenangan 

terikat diuji dengan Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan Tata Usaha 

Negara Yang dikeluarkan berdasarkan  kewenangan bebas di uji dengan Asas-asas 

Umum Pemerintah Yang Baik.
25

 Hakim tidak terikat pada  alasan-alasan yang 

dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Hakim dapat menggunakan 

dasar pengujian diluar dari alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat. (Azas 

Dominus Litis). 

Berdasarkan uraian Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang 

beragam penulis memfokuskan untuk membahas asas kecermatan dan kepastian 

hukum. Karena frekuensi pemakaian kedua asas tersebut yang seringkali 

dipergunakan sebagai alat uji hakim dalam keputusan tata usaha negara di 

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terutama untuk kasus yang 

                                                           
24 Olden Bidara, Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Teori dan Praktik Pemerintahan, vide Paulus E. 

Lotulung, op.cit, hlm 90 -91 

       25. Philipus Hadjon,  Op.Cit, hlm. 124 
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dikategorikan sebagai kasus kepegawaian dan kasus pertanahan. Penulis memilih 

Pengadilan Tata Usaha yang berada di Kota Semarang sebagai tempat untuk 

melakukan penelitian. Hal ini dilakukan mengingat letak Pengadilan Tata Usaha 

Negara Semarang di wilayah Pulau Jawa dengan pengalaman putusan yang lebih 

beragam. Sehingga penelitian yang dihasilkan dapat memberikan suatu gambaran 

pengamatan yang lengkap dan komprehensif . 

Maka dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk menyusun 

tesis dengan judul “Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sebagai alat 

uji hakim memutus sengketa tata usaha negara.” (Studi Kasus  Putusan 

Nomor 19 / G/ 2011 dan Putusan Nomor 24 / G / 2012 di Pengadilan Tata 

Usaha Negara Semarang) 

RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan 

diajukan dalam penulisan tesis ini adalah:  

1. Bagaimana Implementasi Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan 

sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik oleh 

Hakim dalam menguji sengketa  Keputusan Tata Usaha Negara   di 

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ? 

2. Bagaimana logika pemikiran hukum yang menjadi dasar pertimbangan  

hakim  sehingga sering menggunakan  Asas Kepastian Hukum dan Asas 

Kecermatan dalam menguji sengketa Keputusan Tata Usaha Negara di  

Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang ? 
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B. TUJUAN  DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang dan pokok-pokok permasalahan 

seperti yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Asas Kepastian 

Hukum dan Asas Kecermatan oleh Hakim di Pengadilan Tata Usaha 

Negara dalam menguji Keputusan Tata Usaha Negara. 

2. Untuk mengetahui logika pemikiran hukum yang menjadi dasar 

pertimbangan Hakim terhadap implementasi Asas Kepastian Hukum dan 

Asas Kecermatan sebagai alat ujinya memutus sengketa Keputusan Tata 

Usaha Negara. 

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan teoritis 

a. Dapat digunakan  sebagai  sumber informasi bagi hakim tentang  

pengunaan  Asas Kepastian Hukum  dan Asas  Kecermatan oleh 

Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menguji  sengketa 

Keputusan Tata Usaha Negara 

b. Untuk menggali ilmu pengetahuan  di bidang  Hukum  Adminitrasi 

Negara khususnya mengenai Penggunaan  Asas Kecermatan dan Asas 

Keadilan. 

2. Kegunaan praktis 

a) Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang  Hukum 

Administrasi Negara. 
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b) Dapat dijadikan referensi Oleh Hakim di Pengadilan Tata Usaha  Negara 

dalam menerapkan  Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dalam 

menguji Keputusan Tata Usaha Negara. 

C. KERANGKA PEMIKIRAN  

1. Asas – Asas Hukum 

a. Pengertian Asas – Asas Hukum 

Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip dan jiwa 

atau cita-cita. Asas adalah dalil umum  yang dinyatakan  dalam  istilah 

umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara 

pelaksanaannya.
26

Asas dapat juga  disebutkan  pengertian-pengertian  

dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak  berpikir tentang sesuatu.
27

 

Asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau 

fundamental hukum yang terdiri dari pengertian-pengertian atau nilai-

nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum.
28

yang memuat 

nilai-nilai, cita-cita sosial atau pandangan etis yang ingin diwujudkan. 

Karena itu asas hukum merupakan jantung atau jembatan suatu 

peraturan hukum yang menghubungkan  antara peraturan-peraturan  

hukum dan hukum  positip dengan cita-cita sosial dan pandangan etis 

masyarakat.
29

 

Menurut  Paul Scholten sebagaimana dialih bahasakan oleh 

Arief Sidharta asas hukum adalah Pikiran-pikiran dasar yang terdapat di 

                                                           
        26. The Liang Gie, “Teori-Teori Keadilan”, Super, 1977, hlm.7 

        27. S.F. Marbun, “ Peradilan Administratif Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia “, Liberty, Yogyakarta, 

1997, hlm. 180 

        28. Theo Huijbers, “Filsafat Hujum Dalam lintas Sejarah”, Kanisius, Yogyakarta, hlm 79 
        29. Sucipto Raharjo, “Ilmu Hukum” , Alumni, Bandung, 1982, hlm. 85-86 
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dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan  dalam 

aturan-aturan  perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang 

berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan 

individual dianggap sebagai penjabaran.
30

 

Asas Hukum dapat dibedakan antara asas hukum objektif 

dan asas hukum subjektif. Asas hukum objektif adalah prinsip-

prinsip yang  menjadi dasar bagi pembentukan peraturan-

peraturan hukum, sedangkan asas hukum subjektif adalah 

prinsip-prinsip yang mengatakan  kedudukan subyek 

berhubungan dengan hukum.
31

 

 

Menurut Bellefroid sebagaimana dikutif oleh Sudikno 

Mertokusomo
32

 adalah Asas Hukum Umum Adalah norma yang 

dijabarkan  dalam hukum positif dan ilmu hukum  tidak dianggap 

berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, yang merupakan  

pengedepanan hukum positif dalam suatu masyarakat.  

Pengertian yang berbeda dengan rumusan asas dalam ilmu 

hukum. Menurut Eikema Hommes sebagaimana dikutif oleh Sudikno 

Mertokusomo menyatakan asas hukum tidak dianggap sebagai norma-

norma hukum kongkrit, tetapi harus dipandang sebagai dasar-dasar 

umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum 

harus berorentasi pada asas-asas hukum tersebut, sehingga menjadi 

dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan  hukum positip. 

Dengan demikian asas hukum dapat merupakan  norma 

hukum  kongkrit yang bersifat normatif, termasuk hukum positif 

yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dirumuskan oleh 

                                                           
        30. Arif Sidharta, “ Refleksi Tentang Hukum”, Citra Aditya Bakti, Bandung,1991, hlm.119 

        31. Theo Huijbers, „Filsafat…”, Op, Cit, hlm 79 
        32. Sudikno Mertokusumo, „Mengenal Hukum, Suatu Pengatar”, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm .181 
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pembuat Undang-Undang maupun hakim. Asas hukum demikian 

disebut asas dalam hukum. Kecuali itu asas hukum dapat pula 

merupakan norma hukum abstrak yang merupakan dasar, landasan, 

prinsip, fundamen, nilai-nilai atau cita-cita yang ingin diujudkan 

melalui peraturan hukum kongkrit. Asas hukum seperti ini disebut 

asas dalam ilmu hukum.
33

 

b. Macam – Macam Asas - Asas Hukum 

Menurut S.F. Marbun Asas hukum dapat dibagi menjadi 

asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum yang umum 

berhubungan dengan seluruh bidang hukum, Sedangkan asas hukum 

khusus ialah asas hukum hanya berlaku dalam bidang hukum tertentu 

(seperti, HTN, HAN, Hukum Acara Pidana, Acara Perdata dan Hukum 

Acara Peradilan Adminitrasi. 

Adapun Asas-asas Hukum Umum sebagai berikut :  

1). Nullum Crimen Nulla Poena Sine lege (tidak ada kejahatan tanpa 

peraturan  perundang-undangan yang mengaturnya) 

2). Lex Superiori Deroget lege Inpriori (peraturan yang lebih tinggi 

mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2004) 

3). Lex Posteriori deroget lege priori (Peraturan yang terbaru 

mengesampingkan  peraturan  sebelumnya) 

4). Lex Specialis deregote lege generali (peraturan yang lebih khusus 

mengesampingkan peraturan yang bersifat  lebih umum) (Pasal 1  

KUHD) 

                                                           
       33. SF. Marbun, “Peradilan ....”, Op. Cit, hlm.181-182 
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5). Res Judicate pro veritate  habeteur (putusan hakim selalu dianggap 

benar sebelum ada  putusan hakim lain yang  mengkoreksinya). 

6). Lex dura set tamen scripta (Undang-undang  bersifat memaksa 

sehingga tidak dapat digangu gugat) 

7). Die Normatieven kraft des Fakischen (kekuatan yang dilakukkan 

berulang-ulang mempunyai kekuatan  Normative, Pasal  28 Undang-

Undang Nomor 4 tahun 2004)
34

 

2. Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

a. Asas – Asas Umum Peradilan Yang Baik 

Satu-satunya jabatan yang  menyebutkan atas nama tahun adalah 

Hakim. Dalam Undang-Undang Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman  

Pasal 4 Ayat (1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Selain dari 

ketentuan Pasal 4 ayat (1) tersebut hakim dalam  memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan sengketa harus berdasarkan Asas-Asas Umum Peradilan 

Yang Baik.  

Dalam Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia ada 

beberapa Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik yang harus dipatuhi 

hakim : 

a.  Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan Putusan 

(right to a decision) 

                                                           
       34 . Ibid 
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b.  Setiap orang berhak mengajukan Perkara sepanjang mempunyai 

kepentingan  (no interest, no action). 

c.  Larangan untuk menolak  mengadili kecuali ditentukan  lain oleh 

Undang-Undang. 

d.  Putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak 

terlalu lama. 

e.  Asas Imparsialitas (tidak memihak). 

f.  Asas kesempatan untuk membela diri (Audi et Alteram Partem). 

g.  Asas Obyektifitas (no bias), tidak ada kepentingan pribadi atau 

pihak lain. 

h.  Menjunjung Tinggi Prinsip “Nemo judex in rex sua” yaitu Hakim 

tidak boleh mengadili perkara dimana ia terlibat di dalam perkara a 

quo. 

i.  Penalaran hukum (legal Reasoning) yang jelas dalam isi putusan. 

j.  Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan). 

k.  Transparansi (keterbukaan). 

l.  Kepastian hukum dan konsistensi. 

m.  Menjunjung hak-hak manusia.
35

 

Dituliskan dalam UU No 28 Tahun 1999 yang mengatur tenatng 

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme yaitu tentang asas – asas umum penyelengaaraan negara terdiri 

dari Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas 

                                                           
       35. Mahkamah Agung  Republik Indonesia, “Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara,”  

Jakarta,Mahkamah  Agung  Republic Indonesia, 2009, hlm. 80 
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Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan,  Asas Proporsionalitas, Asas 

Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas 

b. Macam – Macam Asas – Asas Peradilan Tata Usaha Negara 

Menurut Sjachran Basah  ada 6 (enam) asas Hukum 

Acara Peradilan Adminitrasi yakni, Asas Kesatuan Beracara, 

Musyawarah, Kekuasaan kehakiman yang merdeka, 

Sederhana dan Biaya ringan dan Putusan Mengadung 

keadilan,
36

 sedangkan menurut Indroharto, beberapa asas-

asas penting dalam hukum acara peradilan administrasi antara 

lain: Asas Inguistior dalam pemeriksaan, Kompensasi 

(ongelijkheids compensatie), Kesatuan Pemeriksaan (Uniteids 

beginselen), Presumtio Justea atau Vermoden van 

rechtmatigheid, Pembuktian bebas terikat (Berperktevrij 

bewijs begins).
37

 

 

Asas-asas yang dirumuskan oleh Sjachran Basah dan 

Indroharto tersebut di atas, kecuali terhadap persamaannya juga 

terdapat perbedaannya, meskipun perbedaan itu hanya dalam penyebut 

atau penggunaan istilah. Perbedaan yang terdapat dalam kedua 

rumusan tersebut pada hakekatnya tidak bersifat prinsip dan bahkan 

kedua rumusan itu saling melengkapi. Karena itu kedua rumusan 

tersebut pada hakekatnya tidak bersifat prinsip dan bahkan kedua 

rumusan tersebut dapat pula digunakan sebagai bagian dari asas 

Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah ditambah dan dilengkapi serta 

disempurnakan akhirnya dapat dirumuskan Asas-asas Peradilan Tata 

Usaha Negara sebagai berikut : 

 

                                                           
      36. Sjachran Basah, “Hukum Acara Peradilan Adminitrasi  Dalam lingkungan  Peradilan Adminitrasi Negara 

(HAPLA)”, Rajawali Pers, Jakarta, 1996/1997, hlm.10 
       37. Indroharto, Beberapa Pasal dari Undang-Undang  Peradilan Tata Usaha Negara  
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a. Asas Negara Hukum Indonesia. 

b. Asas Demokrasi. 

c. Asas Kekeluargaan. 

d. Asas Serasi, Seimbang dan Selaras. 

e. Asas Persamaan dihadap Hukum. 

f. Asas Peradilan Netral. 

g. Asas Sederhana Biaya Cepat,Adil, Mudah dan Murah. 

h. Asas Kesatuan Beracara. 

i. Asas Keterbukaan Persidang. 

j. Asas Musyawarah dan Perdamaian. 

k. Asas Hakim Aktif. 

l. Asas Pembuktian Bebas. 

m. Asas Audi Et Alteram Partem. 

n. Asas Het Vermoedan Van Rechtmatigheid atau Asas Presumtio 

Justea Causa. 

o. Asas Pemeriksaan Segi Rechtmatigheid dan Larangan 

Pemeriksaan  Segi  Doelmatigheid. 

p. Asas Pengujian Ex-Tun. 

q. Asas Kompensasi Atau Asas Ongelijkheids Compentatie. 

r. Asas Hak Uji Materiil. 

s. Asas Ultra Petita. 

t. Asas Putusan bersifat Orga Omnes
38

 

                                                           
       38. S.F. Marbun,” Peradilan..”,. Op Cit, hlm 183. 
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c. Kedudukan Asas- Asas Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara 

Dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara  menyebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan 

dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan 

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan 

dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
39

 

Dalam penjelasan Pasal  53 ayat (2) yang dimaksud  dengan 

Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah meliputi asas: 

Kepastian hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, 

Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas. Sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, 

dan Nepotisme Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2004 penggunaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, 

penerapannya didasarkan atas ketentuan Pasal 14 Jo. Pasal 27 

Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan 

Petunjuk Mahkamah Agung (Juklak) tanggal 24 Maret 1992 Nomor : 

052/Td.TUN/II/1992, hal ini disebabkan Pasal 53 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak secara tegas mencantumkan Asas-

                                                           
 39. Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
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asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai salah satu alasan untuk 

menggugat Keputusan Tata Usaha Negara, dengan dimasukannya 

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam ketentuan Undang-

Undang, dengan demikian Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 

telah mempunyai landasan yang kuat secara yuridis formal.
40

 

d. Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dijadikan Sistem 

Hukum 

Ketika mengawali pembahasan tentang Asas-Asas Umum 

Pemerintahan  yang Baik, H.D van Wijk/Willem Koninjnenbelt menulis  

sebagai berikut : 

“Organ-organ pemerintah yang menerima wewenang untuk 

melakukan  tindakan tertentu menjalankan tindakannya tidak hanya 

terikat pada peraturan-peraturan  perundang-undangan; hukum 

tertulis, disamping itu organ-organ pemerintah harus 

memperhatikan hukum tidak tertulis yaitu Asas-Asas Umum 

Pemerintah Yang Baik.”
41

 

 

J.B.J.M TEN Berge, sesudah menyebutkan bahwa Asas-asas 

Umum  Pemerintah yang Baik ini berkembang setelah perang dunia kedua  

mengatakan sebagai berikut : 

“Istilah  Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dapat 

menimbulkan salah pengertian. Kata asas sebenarnya dapat 

memiliki beberapa arti. Kata ini mengandung arti pertikal, dasar-

dasar, atau  aturan hukum fundamental. Pada kombinasi kalimat 

„Asas-asas Pemerintahan yang Baik‟ berarti kata asas mengandung 

arti asas hukum, tidak lain. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang  

Baik sebenarnya dikembangkan oleh Peradilan Adminitrasi sebagai 

peraturan hukum yang mengikat yang diterapkan oleh Peraturan 

Pemerintah. 

                                                           
       40. Pasal  53 ayat 2 Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2004, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
       41. H.D van Wijk/Willem Koninjnenbelt dalam Ridwan HR.  Hukum...,Op.Cit, hlm. 248. 
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Suatu keputusan pemerintahan yang bertentangan dengan peraturan 

hukum. Meskipun asas itu berupa pernyatan samar, kekuatan 

mengikatnya sama sekali tidak samar: asas ini memiliki daya kerja 

yang mengikat umum. 

Istilah pemerintahan yang baik juga dapat menimbulkan salah 

pengertian, yang berkenaan dengan hakim, bukanlah pemerintahan 

yang baik tetapi sesuai dengan  hukum. Secara ringkas  dapat 

dikatakan  bahwa istilah Asas-asas Umum Pemerintahan yang  

Baik  sebenarnya dimaksudkan sebagai peraturan hukum. Secara 

ringkas dapat dikatakan bahwa istilah Asas-asas Pemerintahan 

yang Baik sebenarnya yang dimaksud sebagai peraturan  hukum 

tidak tertulis pada pemerintahan  yang berdasarkan hukum”.
42

 

 

Berdasarkan  pendapat H.D van Wijk/Willem Koninjnenbelt dan 

J.B.J.M TEN Berge   tersebut tampak  bahwa kedudukan  Asas-Asas 

Umum Pemerintahan yang Baik dalam  sistem hukum  adalah sebagai  

hukum tidak tertulis
43

 

Menurut Philipus Hadjon Asas-Asas Umum Pemerintahan 

yang Baik harus dipandang sebagai norma hukum yang tidak tertulis, 

yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun artinya 

tetap dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik bagi tiap 

keadaan sendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat 

pula dikatakan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan  yang Baik 

adalah Asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan; 

tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat  diterapkan.
44

 

 

Sebenarnya menyatakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang 

Baik  dengan norma hukum  tidak tertulis dapat menimbulkan  salah 

paham sebab dalam konteks ilmu hukum telah dikenal bahwa antara “asas”  

dengan  “norma” itu terdapat perbedaan. Asas atau prinsip merupakan 

dasar pemikiran yang umum dan abstrak, ide atau konsep, dan tidak 

                                                           
       42. J.B.J.M TEN Berge dalam Ridwan HR, “Hukum ...”, Op Cit, hlm. 249 

       43. Ridwan HR,” Hukum...,”Op.Cit.  hlm. 250 
44 Philipus M.Hadjon, Op.cit hlm 270 
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mempunyai sanksi, sedangkan norma adalah aturan yang konkret, 

penjabaran dari ide, dan mempunyai  sanksi.
45

 

Pada kenyataan, Asas-Asas Umum Pemerintahan  yang Baik ini 

meskipun merupakan asas  tidak semua merupakan pemikiran umum dan 

abstrak, dan  dalam beberapa hal muncul sebagai aturan  hukum yang  

konkret atau tertuang secara tersurat dalam Pasal-Pasal Undang-Undang 

serta mempunyai sanksi tertentu. Berkenaan dengan hal ini, SF. Marbun 

mengatakan bahwa norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat 

umumnya diartikan sebagai peraturan, baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis yang mengatur bagaimana manusia seyokgianya berbuat. Oleh 

karena itu, pengertian norma (kaedah hukum) dalam arti sempit mencakup 

asas-asas hukum dan peraturan hukum konkret, sedangkan  dalam arti luas 

pengertian  norma ialah suatu sistem hukum yang berhubungan satu sama 

lainnya.
46

 Lebih lanjut disebutkan bahwa asas hukum merupakan sebagian 

dari kejiwaan manusia yang merupakan cita-cita hendak diraihnya. 

Dengan demikian, apabila Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik  

dimaknakan sebagai asas hukum yang bahannya digali dan ditemukan dari 

unsur susila, didasakan pada moral sebagai hukum riil, bertalian erat 

dengan etika, kesopanan, dan kepatutan berdasarkan norma yang 

berlaku.
47

Berdasarkan keterangan ini tampak,sebagaimana juga disebutkan 

                                                           
       45. Ateng Syarifudin , “Asas-asas Pemerintahan  yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah “,  dalam  

Paulus Efendi Latullong, Himpunan  Makalah Asas-asas Umum pemerintah Yang Baik, Citra Aditya Bhakti, 

Bandung, 1994, hlm . 65 

       46.S.F Marbun, “Pembentukan, Pemberlakuan, dan Penerapan Asas-asas Umum  Pemerintahan Yang Layak  dalam 

menjelmakan  Pemerintahan  Yang Baik dan Bersih di Indonesia”, Disertasi, Bandung, Universitas Padjadjaran, 

2001, hlm. 72 
       47. Ibid 
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Jazim Hamidi,bahwa sebagian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

masih merupakan asas hukum,dan sebagian  lainnya telah  menjadi  norma  

hukum  atau kaidah hukum.
48

 

e. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara 

Peradilan adminitrasi atau adminstratieve rechtspraak atau 

judicial control of administrative action sesungguhnya juga merupakan 

genus peradilan. Oleh karena itu, membicarakan pengertian Peradilan 

adminitrasi mesti dimulai dari pengertian peradilan dan unsur-unsurnya. 

Sudikno Mertokusuma memberikan arti kepada kata Peradilan  sebagai 

berikut : 

Kata peradilan yang terdiri kata dasar ”adil” dan mendapat 

awalan „per‟ serta akhiran „an‟ berarti segala sesuatu yang 

berkaitan dengan pengadilan. Pengadilan disini bukanlah 

diartikan semata-mata sebagai badan yang mengadili melainkan 

sebagai pengertian yang abstrak, yaitu hal yang memberikan 

keadilan.
49

 

 

Menurut R. Subekti et at bahwa pengadilan (rechtbank atau 

court) adalah badan yang  melakukan  peradilan, yaitu  

memeriksa dan memutuskan  sengketa-sengketa hukum dan 

pelanggaran-pelanggaran hukum/Undang-Undang. Peradilan 

(rechtspraak atau judicial) adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan tugas negara menegakan hukum dan 

keadilan.
50

 

 

Sedangkan menurut  Rochmat Soemitro : 

Peradilan rechtspraak ialah proses penyelesaian sengketa  

hukum dihadapan  badan peradilan  atau usaha memberikan  

penyelesaian hukum dilakukan oleh Badan Pengadilan,… Badan 

pengadilan ialah suatu badan,dewan, hakim atau instansi 

                                                           
       48. Ridwan Akhir, “Hukum,...Op. Cit”, hlm . 251 

       49. Sudikno Mertokusumo, “Sejarah Peradilan  dan Perundang-Undangannya Sejak Tahun 1942, Apakah 

Pemanfaatan Bagi Kita Bangsa Indonesia”, Liberty, Yogyakarta, 1983, hlm.2 
       50. Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, R, “Kamus Hukum” , Pradinya Paramita, Jakarta 1971, hlm.82-83  
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pemerintah yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan 

diberi kewenangan untuk mengadili sengketa hukum.
51

 

 

Sjachran Basah memberikan pengertian yang lebih lugas 

dikatakan : 

“… penggunaan istilah  pengadilan  ditujukan  kepada badan  

atau kepada wadah yang memberikan peradilan, sedang 

peradilan menunjukan kepada proses untuk memberikan  

keadilan di dalam rangka menegakan hukum atau„het 

rechtspreken‟‟ 

 

Lebih lanjut Sjachran Basah menambahkan Pengertian  

Peradilan sebagai berikut  :  

“Segala sesuatu yang bertalian  dengan tugas memutuskan  

perkara dengan menerapkan  hukum, menentukan hukum in 

concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya 

hukum materil dengan menggunakan cara prosuderal yang 

ditetapkan  oleh Hukum Formal.
52

 

 

Untuk memperjelas pengertian  Peradilan  Sjahran Basah 

bertolak dari persetujuannya terhadap rumusan empat unsur peradilan 

yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro yaitu : 

a.  Adanya  suatu  aturan hukum yang dapat diterapkan pada 

suatu  persoalan. 

b.   Adanya suatu sengketa hukum yang kongkret. 

c.   Adanya sekurang-kurang dua pihak. 

d. Adanya badan peradilan yang berwenang memutuskan 

sengketa. 

                                                           
        51. Rochmat Soemitro,  ”Rancangan  Undang-Undagan Peradilan  Adminitrasi laporan Proyek Survey, dalam terbitan 

BPHN”,1997, hlm.10-11. 

        52. Sjahran Basah,  “Eksistensi dan Tolak Ukur  Badan Peradilan Administrasi  di Indonesia”, Alumni, Bandung , 
1997, hlm.23-24  
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Selain dari pada itu, beliau menambahkan suatu unsur lagi yaitu 

(Rechtstoepassing) dan menemukan hukum (Rechtsvinding) In 

Concreto untuk menjamin ditaatinya hukum materiil penambahan ini 

penting dengan alasan  sebagaimana yang dikemukkan oleh Sjachran 

Basah: 

Peradilan tanpa hukum materil akan lumpuh, karena tidak tahu 

apa  yang akan dijelmakan, sebaliknya peradilan tanpa hukum 

formal akan liar (dapat bertindak semaunya) sebab tidak ada 

batas-batas yang jelas dalam melakukan  wewenang.
53

 

Menurut Rahmat Soemitro, unsur hukum yang dapat diterapkan  

pada suatu persoalan dalam unsur huruf (a) dapat ditafsirkan  mencakup 

hukum materil dan hukum formil namun, ada baiknya juga menegaskan 

kedua bentuk hukum itu masing-masing dalam  suatu unsur. 

Istilah  Peradilan Adminitrasi hampir selalu dikaitkan dengan 

administrative rechtsprak, Kepustakaan,rancangan Uundang-Undang 

dan Perundang-undangan mempergunakan berbagai istilah untuk 

pengertian ini, antara lain: 

a.  Peradilan Adminitrasi 

b.  Peradilan Administratif 

c.  Peradilan Adminitrasi Negara 

d.  Peradilan Tata Usaha Negara 

                                                           
         53.Sjahran Basah, “Hukum Acara Pengadilan Dalam lingkungan Peradilan Adminitrasi (HAPLA)” , Rajawali Pers, 

Jakarta, 1992, hlm.1 
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e.  Peradilan Tata Pemerintah
54

 

Bahwa pemerintah (bestur) sama artinya dengan adminitrasi 

(administratie, administration). “Tata Usaha Negara” digunakan oleh 

Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha  Negara (Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986) dalam pengertian yang sama dengan 

administrasi. Oleh karena itu penggunaan  istilah “Peradilan Tata Usaha 

Negara” ataupun Peradilan Administrasi Negara” dimaksudkan  untuk 

pengertian yang sama, dan pemakainnya dibakukan dalam Undang-

Undang. 

Rahmat Soemitro menyebutkan sebagai Peradilan  Adminitrasi 

dalam arti yang luas, mencakup (1) Peradilan Adminitrasi Murni atau 

Peradilan Adminitrasi dalam arti sempit dan (2) Peradilan Adminitrasi 

tidak murni.
55

Sjahran Basah mengutip pendapat Rahmat Soemitro 

dengan istilah yang berbeda. Dikatakan  bahwa Peradilan  Adminitrasi 

dalam arti yang  luas pada dasarnya mencakup dua golongan, yaitu (1) 

Peradilan Administrasi murni sesungguhnya, atau Peradilan 

Adminitrasi dalam arti sempit dan (2) Peradilan Adminitrasi yang tidak 

sesungguhnya, atau Peradilan Adminitrasi semu.
56

 

Ada perbedaan penting yang dapat memberikan pemahaman 

yang lebih utuh tentang peradilan adminitrasi, yaitu ciri-ciri yang 

                                                           
       54. Ibid, hlm.31-33 

       55. Rahmat Soemitro,  dalam Sjahran Basah, “Rancangan Undangp-Undang Peradilan  Adminitrasi, laporan Proyek 

Survey, dalam terbitan BPHN”,1997, hlm. 49. 
       56. Sjahran Basah,   “Eksestensi ...”,. Op. Cit, hlm.37 
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melekat pada kedua macam peradilan adminitrasi, yaitu peradilan 

adminitrasi murni dan peradilan adminitrasi semu, Hal ini pertama kali 

dikemukkan oleh  Rahmat Soemitro.
57

 Yang kemudian dilengkapi oleh 

Sjahran Basah sebagai berikut : Ciri-ciri Peradilan Adminitrasi murni 

adalah (1) yang memutus adalah hakim; (2) Penelitian terbatas pada 

“rectsmatigheid” keputusan adminitrasi; (3) hanya dapat meniadakan 

keputusan adminitrasi, atau bila perlu memberikan hukuman berupa 

(uang ganti) tetapi tidak membuat putusan lain yang menggantikan 

keputusan adminitrasi yang pertama; (4) terikat pada pertimbangan 

fakta-fakta dan keadaan pada saat diambilnya keputusan adminitrasi 

dan atas itu dipertimbangkan  “rechtsmatigheid” nya (5) badan yang 

memutuskan itu tidak tergantung, atau bebas dari pengaruh badan-

badan lain apapun juga. 

Ciri-ciri peradilan administrasi “semu” adalah (1) yang 

memutuskan perkara biasanya instansi atasanya instansi yang hierarki 

lebih tinggi (dalam satu jenjang secara vertikal) atau lain dari pada yang 

memberikan putusan pertama; (2) meneliti “doelmatigheid” dan 

Rechtsmatiheid” dari keputusan administrasi; (3) dapat mengganti, 

mengubah atau meniadakan keputusan  adminitrasi yang pertama; (4) 

dapat memperhatikan perubahan–perubahan  keadaan sejak saat 

diambilnya keputusan, bahkan juga dapat memperhatikan perubahan 

yang terjadi dalam prosuderal berjalan; (5) badan yang memutuskan 

                                                           
       57. Ibid, hlm.64 
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dapat di bawah pengaruh badan lain, walaupun merupakan  badan 

diluar hierarki. 

Peradilan Adminitrasi di Indonesia diselenggarakan oleh 

kekuasaan  dalam lingkungan kekuasaan kehakiman yang merdeka 

sesuai dengan sistem  kesatuan peradilan (unity court sistem) dengan 

peradilan bertingkat secara vertikal berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-

Undang tentang Kekuasan Kehakiman, Pengadilan tigkat pertama, 

Pengadilan tingkat Banding dan berpuncak kepada Mahkamah Agung 

sebagai Pengadilan Kasasi.
58

Tidak ada sebuah ”Peradilan” di luar 

kesatuan sistem Peradilan. 

f. Kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara 

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang,  Peradilan Tata Usaha 

Negara  adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan  kehakiman  bagi rakyat 

pencari keadilan  terhadap Sengketa Keputusan  Tata Usaha Negara. 

Kekuasaan Kehakiman atau kekuasaan Yudikatif merupakan salah satu 

kekuasaan negara di samping kekuasaan Legislatif dan kekuasaan 

Eksekutif. Kekuasan  kehakiman berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-

Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah “kekuasaan negara yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan 

keadilan  berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum 

Republik Indonesia”. Salah satu penyelenggara Kekuasaan Kehakiman 

adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara 

                                                           
       58. Ibid, hlm. 160 
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menurut Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,  

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan  sengketa Keputusan  Tata Usaha Negara. 

Berdasarkan  ketentuan  Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Peradilan 

Tata Usaha Negara dapat diketahui bahwa pejabat yang melaksanakan 

Kekuasaan Kehakiman  tersebut adalah Hakim.” 

Pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis/Hakim mempunyai 

tugas dan kewenangan:
59

 

a. Menetapkan hari dan jam pemeriksaan persiapan  dan sidang 

b. Bertanggung jawab atas pembuatan berita acara persidangan  dan 

menandatanganinya sebelum sidang berikutnya. 

c. Meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 

yang bersangkutan. 

d. Menyatakan dengan putusan, gugatan Penggugat tidak dapat 

diterima apabila dalam tenggang waktu 30 hari sesuai dengan yang 

dinasehatkan penggugat belum menyempurnakan gugatan terhadap 

hal ini  dapat diajukan gugatan baru. 

e. Dalam pemeriksaan persiapan, dapat dilakukan pemeriksaan 

setempat. 

f. Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan  dan 

atau tidak menanggapi gugatan Penggugat tanpa alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan 

                                                           
       59. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku (II),” 
Jakarta, Mahkamah Agung, 2007, hlm, 277-279 
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patut, ketua Majelis dengan Surat Penetapan meminta atasan 

Tergugat agar memerintahkan  Tergugat hadir dan atau menanggapi, 

pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat. 

g. Dalam hal dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan Ketua 

Majelis dapat memerintahkan  pemeriksaan terhadap surat yang 

dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau pun pejabat lain 

yang menyimpan surat atau meminta penjelasan dan keterangan 

tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa; dan  

selanjutnya dapat  memerintahkan supaya surat tersebut 

diperlihatkan  dalam persidangan. 

h. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah 

i. Mengambil putusan berdasarkan musyawarah 

j. Menyiapkan  putusan  lengkap (net konsep) pada waktu ucapan 

k. Menyiapkan dan membubuhkan paraf pada naskah putusan lengkap 

untuk diucapkan. 

l. Majelis Hakim wajib menandatangani putusan yang diucapkan  

dalam persidangan. 

m. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati 

pelaksanaan tugas umpamanya mengenai penyelenggaraan 

administrasi perkara, melaporkan hal tersebut kepada pimpinan  

pengadilan. 

n. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum 

yang diterima dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. 
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Apabila diamati tugas dan kewenangan  dari Hakim Pengadilan 

Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa hakim hanya menjalankan  

fungsi yudisial saja, tidak melaksanakan fungsi pemerintahan. 

g. Pengertian Putusan 

Setiap orang bersengketa di pengadilan mengharapkan adanya  

suatu putusan dan putusan itu merupakan tujuan akhir dari setiap orang 

yang bersengketa. Putusan pengadilan Menurut HIR dibedakan atas 2 

(dua) macam, yakni putusan akhir (Iind Vonnis)  dan bukan Putusan akhir 

(Putusan  sela / Tussen Vonnis) 

Putusan akhir (Iind Vonnis) adalah putusan yang sifatnya 

mengakhiri suatu sengketa dalam tingkat tertentu. Macam-macam  sifat 

putusan akhir yaitu bersifat menciptakan (constitutif) dan putusan yang 

bersifat menerangkan (declaratif). Sedangkan Putusan sela adalah 

putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum mengeluarkan putusan 

akhir dengan maksud  mempermudah  pemeriksaan perkara selanjutnya  

dalam  rangka memberikan putusan akhir. Putusan sela dibedakan 2 (dua) 

macam,
60

 yakni putusan  praeparatoir, misalnya putusan untuk 

menggabungkan dua perkara menjadi satu atau putusan untuk 

menetapkan  tenggang waktu di mana  para pihak harus bertindak. 

Putusan interlocutoir adalah putusan bersifat perintah kepada satu pihak 

untuk membuktikan sesuatu hal. 

                                                           
       60. S F Marbun, Peradilan ...., Op, Cit, hlm. 320 
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Dalam hukum acara Peradilan Adminitrasi juga dikenal adanya 2 

(dua)  macam putusan yakni : Putusan akhir dan bukan putusan akhir 

(sela). Putusan  yang bukan putusan akhir (sela), meskipun diucapkan  

dalam sidang namun  tidak dibuat dalam putusan tersendiri.
61

 

Beberapa putusan yang dapat dikeluarkan hakim Adminitrasi  

Negara antara lain : 

a.  Putusan atau Penetapan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan 

Usaha Negara sebelum pokok sengketa diperiksa. Putusan 

atau Penetapan diputuskan dalam acara Rapat 

Permusyawaratan yang berisi suatu gugatan dinyatakan  tidak 

diterima atau tidak  berdasar karena
62

 : 

1). Pokok gugatan nyata-nyata tidak  termasuk  wewenang  

Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, baik kompetensi 

relatif maupun kompetensi absolut. 

2). Syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi meskipun telah 

diberitahukan  dan diperingatkan.
63

 

3). Gugatan tidak didasarkan  pada alasan-alasan  yang 

layak.
64

 

4). Apa yang dituntut dalam gugatan  sebenarnya telah 

terpenuhi oleh keputusan adminitrasi  negara. 

                                                           
       61. Pasal 124 Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usah Negara 

       62. Pasal 62 Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1986 Tentang  Peradilan Tata Usaha Negara 

        63. Pasal 56 Undang-Undang  Nomor 5 Tahnu 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
 64. Pasal 2,49 dan Pasal  56 Undang-Undang  Nomor 5 Tahnu 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
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5). Gugatan  yang diajukan sebelum waktunya atau telah 

lewat waktunya
65

 terhadap penetapan Ketua pengadilan 

adminitrasi tersebut  dapat diajukan  “perlawanan” 

kepada  pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat 

belas) hari  setelah diucapkan. Perlawanan diajukan 

seperti halnya mengajukan gugatan. Putusan terhadap 

perlawanan  itu tidak dapat digunakan  upaya hukum
66

. 

6). Adanya permohonan penggugat  untuk  beracara 

(bersengketa) dengan cuma-cuma. Penetapan ini berlaku 

untuk tingkat Pertama  dan terakhir, artinya  Penetapan  

itu berlaku  juga  untuk tingkat Banding dan Kasasi
67

 

b. Putusan  atau Penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim 

adminitrasi  sebelum pokok sengketa diperiksa. Putusan atau 

Penetapan  diputuskan dalam  acara  pemeriksaan 

persiapan.
68

 

c. Putusan yang  dikeluarkan pada saat pemeriksaan  pokok 

sengketa dilakukan dan merupakan putusan akhir. Putusan 

tersebut dapat berisi menyatakan  gugatan gugur, gugatan  

tidak dapat diterima, gugatan ditolak atau gugatan 

dikabulkan.
69

 

                                                           
        65. Pasal 3 dan  Pasal 55 Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

        66. Pasal 62 ayat (3)  Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

  67. Pasal 61 Undang-Undang  Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  

      68. Pasal 63  Undang-Undang  Nomor 5  Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
      69. Pasal 97  ayat (7)  Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1986 Tentang  Peradilan Tata Usaha Negara 
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1).  Gugatan Gugur  

Putusan ahkir dapat berisikan  menetapkan  suatu  

gugatan gugur karena penggugat  atau kuasanya  

hukumnya  tidak hadir  dipersidangan pada hari, tanggal 

dan jam yang telah ditentukan, baik pada hari sidang 

pertama kedua secara berturut-turut tanpa alasan yang 

bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas, sedangkan 

Penggugat setiap kali dilakukan pemanggilan dengan 

patut. Terhadap gugatan dinyatakan gugur tersebut, 

penggugat atau kuasa hukumnya masih diberikan 

kesempatan untuk memasukkan gugatannya sekali lagi 

dengan membayar uang muka biaya perkara dan 

diberikan  nomor register perkara baru.
70

 

Kecuali itu perkara dapat dinyatakan gugur karena uang  

muka biaya perkara habis,sedangkan penggugat  tidak 

menambahnya. Umunya setelah pengadilan 

memperingatkan  agar  penggugat menambah uang muka 

biaya perakara dan penggugat tetap mengabaikan, sidang 

pemeriksaan gugatan akan berhenti. Dalam batas waktu 

tertentu jika penggugat tidak memenuhi kewajiban 

membayar tambahan uang muka biaya perkara, Hakim 

dapat dan akan mengugurkan perkara, kecuali pihak 

                                                           
       70. Pasal 71 Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 



38 

 

 
 

tergugat bersedia membayar tambahan biaya perkara, 

karena penggugat menemukan kesalahan yang cukup 

esensial dalam gugatannya, sehingga apabila gugatan 

diteruskan penggugat memperkirakan bahwa putusan 

terhadap gugatannya akan dinyatakan gugur atau tidak 

diterima atau bahkan ditolak, sedangkan untuk 

memperbaiki sudah tidak dimungkinkan menurut hukum 

acara adminitrasi. Sebaliknya apabila tergugat 

mengetahui kelemahan gugatan tersebut, ada  

kemungkinan tambahan uang muka biaya perkara akan 

dibayar oleh tergugat, dengan  harapan  pemeriksaan  

perkara diteruskan  dan hakim  akan memutuskan  serta 

menyatakan  gugatan ditolak. 

2).  Gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk) 

Suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima  dapat 

terjadi  karena putusan yang digugat tidak termasuk 

pengertian keputusan menurut hukum  positip.
71

 Atau 

karena keputusan dikeluarkan dalam waktu perang, 

keadaan bahaya,keadaan bencana alam, keadaan luar 

biasa, atau keadaan mendesak untuk kepentingan umum  

sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan 

                                                           
       71. Pasal 2 Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1986 Tentang  Peradilan Tata Usaha Negara 
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yang berlaku,
72

 atau karena syarat-syarat  gugatan tidak 

dipenuhi.
73

Atau karena gugatan tidak mendasar.
74

 

3). Gugatan ditolak (Bersepwordt   Verwarpen/Ofoong 

Onground) 

Suatu gugatan dinyatakan ditolak berarti Keputusan 

Badan/Pejabat Adminitrasi Negara dikuatkan atau 

dibenarkan, sehingga gugatan tidak dapat diajukan 

kembali. 

4).  Gugatan dikabulkan (Gegrond/ of Toegewezen) 

Suatu gugatan dikabulkan dapat berarti hakim 

adminitrasi  menetapkan:
75

 

- Mencabut Keputusan Tata Usaha  Badan/ Pejabat 

Administrasi yang disengketakan dan menetapkan  

agar tergugat melaksanakan  kewajibannya;
76

 

-  Mencabut keputusan badan/pejabat adminitrasi negara 

yang disengketakan dan menerbitkan keputusan 

adminitrasi negara yang baru;
77

 

 

 

                                                           
       72. Pasal 49 Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1986  Tentang Peradilan  Tata Usaha Negara 

       73. Pasal 56 Jo Pasal 63 Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1986  Tentang  Peradilan Tata Usaha Negara 
       74. Pasal 62 Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

       75. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 

 

       76. Pasal 97 ayat (8) dan (9) huruf a Undang- Undang  Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

 

       77. Pasal 97 ayat  9 huruf  b Undang- Undang  Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
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-  Menerbitkan keputusan adminitrasi negara dalam hal  

gugatan di dasarkan  pada pasal 3; 

 -  Membayar Ganti Rugi;
78

 

  - Melakukan Rehabilitasi;
79

 

h. Karakteristik Putusan di Peradilan Tata Usaha Negara 

Pasal  108  ayat 1-3 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara menyebutkan ;  

a. Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum. 

b. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada 

waktu Putusan Pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim 

Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat 

tercatat kepada yang bersangkutan. 

c. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) berakibat putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum. 

Pasal  109  ayat 1 dan 2 menyebutkan : 

a. Putusan Pengadilan harus memuat : 

1). Kepala putusan yang berbunyi : "DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; 

                                                           
78 Pasal 97 ayat (9) jo ayat (10)  jo Pasal 120 Undang- Undang  Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara. 

 
       79. Pasal  97 ayat (8-11)  Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
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2). Nama, Jabatan, Kewarganegaraan, Tempat kediaman, atau 

tempat kedudukan para pihak yang bersengketa; 

3).  Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas; 

4). Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan 

hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu 

diperiksa; 

3).  Alasan hukum yang menjadi dasar putusan; 

4).  Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara; 

5). Hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama 

Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak 

hadirnya para pihak. 

b.   Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan 

Pengadilan. 

Berdasarkan  Pasal  108 dan 109, putusan hakim  peradilan 

adminitrasi mempunyai karateristik. 

a. Peranan Hakim yang aktif dalam rangka mencari kebenaran Material 

(bersifat Dominis Litis) 

b. Adanya kompensasi kedudukan yang tidak seimbang antara Pengugat 

dan Tergugat (pemeriksaan persiapan) 

c. Gugatan tidak mutlak bersifat menunda pelaksaan keputusan yang 

digugat (Presumption Justea Causa) 
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d. Putusan Hakim tidak boleh Ultra Petita (melebihi tuntutan 

Penggugat), tetapi Reformatio In Feius (membawa Penggugat kepada 

keadaan yang lebih buruk, dimungkinkan 

e. Putusan pengadilan bersifat orga omnes 

f. Dalam Melakukan Persidangan  berlaku asas audit et alteram partem 

g. Ada kepentingan, ada hak menggugat (point, d’interst point d’interest 

d’action 

h. Kebenaran yang dituju adalah kebenaran Materil 

i. Pemanggilan dan Pemberitahuan  putusan dilakukan dengan  surat 

tercatat/ dan atau melebihi (pasal 39a-39e) 

j. Mengenai prosuderal penolakan (dismisal proses) sebelum 

pemeriksaan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang 

menyatakan gugatan tidak diterima.
80

 

D. METODE PENELITIAN  

Keberhasilan kegiatan yang dilakukan dalam suatu penelitian banyak 

ditentukan oleh tepatnya metode yang digunakan.  Ketepatan dalam memilih 

metode akan mengatur arah serta tujuan penelitian, oleh karena itu metode 

penelitian mempunyai peranan penting dalam menentukan kualitas hasil 

penelitian. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan secara sistematis.   

Manfaat dari metode penelitian adalah  agar penelitian memiliki bobot 

ilmiah, hal yang tidak bisa dihindari dalam pelaksanaan penelitian. Dikatakan 

penelitian ilmiah apabila penelitian tersebut bersifat empiris, terkendali, analitis 

                                                           
       80. Juklak Mahkamah  Agung RI..... Op. Cit,  
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serta sistematis. Adapun langkah-langkah pelaksanaan kegiatan penelitian yang 

perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaan penelitian adalah metode 

pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian,  Metode 

Pengumpulan Data penelitian, dan analisis data penelitian.  

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan penelitian hukum empiris, dengan model penelitian yuridis sosiologis 

(sosiological Jurisprudence). Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif 

(peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam 

aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang 

terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat
81

. 

Penelitian yuridis sosiologis, tugas peneliti adalah mengkaji tentang apa 

yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundangan, dengan 

objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji 

adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. 

Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah 

ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat 

sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum 

positif
82

. Penelitian yuridis sosiologis juga digunakan untuk meneliti efektifitas 

bekerjanya hukum didalam masyarakat. Beberapa ahli dalam buku-buku sosiologi 

                                                           
81 Mukti Fajar dan yulianto Achmad. 2013. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 

Hlm 47. 
82 Ibid hlm 51.  
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hukum mencoba menjelaskan mengenai efektifitas hukum sebagai sebagai bentuk 

interaksi antar perundang-undangan ketika dilaksanakan dalam masyarakat.  

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka  pendekatan 

masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan tetap 

mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi 

yang dikaitkan dengan reaksi masyarakat dari peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini pendekatan 

dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang  penggunaan asas – 

asas umum pemerintahan yang baik dalam menguji Keputusan Tata Usaha Negara 

yang disengketakan serta diatur dalam Undang – Undang 51 Tahun 2009 tentang 

Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai implementasi dari Pasal 24 ayat (2)  

bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, 

Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan 

Peradilan Tata Usaha Negara 

2. Spesifikasi Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian yang telah dijabarkan dalam beberapa 

rumusan masalah dan dihubungkan dengan tujuan – tujuan yang ingin dicapai 

sebagaimana diuraikan di  atas, maka spesifikasi penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif analitis. Dikatakan bersikap deskriptif analisis karena 

merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan 

memaparkan) permasalahan dalam kebijakan hukum administrasi negara yang 

berkaitan dengan penggunaan asas – asas umum pemerintahan yang baik 
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khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagai alat uji hakim 

dalam memutus sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Semarang 

Selain itu sifat deskriptif analisis berkeinginan untuk memberikan 

gambaran dan pemaparan atas subyek dan objek penelitian sebagaimana hasil 

penelitian yang dilakukannya. Adapun pendekatan yang digunakan adalah 

pemdekatan kualitatif, yang menggunakan data dari yang diperoleh secara 

langsung baik menggunakan metode observasi, wawancara, maupun menggukan 

kuesioner, dalam penelitian ini peneliti menganalisis atau mendapatkan data dari 

observasi secara langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang dengan 

tujuan memperolah informasi data secara langsung di lapangan terkait dengan 

penelitian.  

3. Jenis dan Sumber Data 

Berdasarkan sumber pengambilan datanya, sumber data  pada penelitian 

ini adalah sumber data sekunder.  Data sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang 

telah ada
83

. Penelitian ini data sekundernya berupa dokumentasi serta sumber 

tertulis yaitu berupa sumber buku tertulis yang bersumber dari buku-buku atau 

literatur  yang berkaitan dengan judul dan tema dari penelitian ini. Pengertian lain 

mengenai data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari 

hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau 

                                                           
83 Hasan, Igbal.  Analisis Data Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.  Hlm. 14.  
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bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering 

disebut sebagai bahan hukum
84

.  

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa 

rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, 

surat kabar (koran), pamflet, lefleat, brosur, dan berita internet. Selain itu juga 

digunakan bahan hukum sekunder yang diambil dari berbagai sumber, berupa, 

Buku, Artikel, Majalah, Makalah, dan Tulisan lain yang pernah dibuat 

sebelumnya serta dokumen-dokumen resmi terkait obyek yang diteliti
85

.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis teknik pengumpulan data 

dalam penelitian hukum empiris atau lapangan  terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat 

digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan 

secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket 

dan observasi
86

. 

5. Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa 

melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan 

teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini 

disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, 

mengkritik, mendukung, menambah, atau memberi komentar dan kemudian 

membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan 

                                                           
84 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Op. Cit. Hlm 156.  
85 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Op. Cit. Hlm.12. 
86 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Op. Cit. Hlm 160-161.  
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bantuan teori yang telah dikuasainya. Pada penelitian ini bersifat  Analisis 

Deskriptif  dengan pendekatan Analitis. Analisis Deskriptif, yaitu peneliti dalam 

menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas 

subyek dak objek penelitian sesuai dengan tema penelitian.  

Dengan menggunakan Pendekatan Analitis ini dilakukan dengan mencari 

makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat didalam perundang-undangan, 

dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah 

hukum dan menguji  penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-

putusan hukum. Pendekatan analitis ini juga digunakan dalam rangka melihat 

fenomena kasus yang telah diputus oleh pengadilan. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Di dalam penyusunan tesis ini penulis melakukan pembagian menjadi lima 

bab sebagai langkah untuk mempermudah penulisan karya ilmiah ini. Pembagian 

tersebut meliputi:  

Bab I, berisikan Pendahuluan yang dibagi dalam beberapa pembahasan yakni: 

Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian 

meliputi manfaat akademis dan praktis, serta Sistematika Penulisan. 

Bab II, berupa Tinjauan pustaka yang terbagi dalam sub bab meliputi (1) 

Sengketa tata usaha negara , (2) Keputusan tata usaha negara, (3) Asas – Asas 

Umum Pemerintahan yang Baik, (4) Dasar Pengujian dan Dasar Pembatalan 

Keputusan Tata Usaha Negara.  
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Bab III, merupakan bab utama yang berisikan Hasil Penelitian dan Analisa dari 

permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab I sebagaimana telah disebutkan di 

atas, yakni meliputi, latar belakang  

Bab IV, merupakan bab Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Merupakan 

ringkasan dari bab I sampai III, juga saran- saran yang diharapkan dapat berguna 

bagi para hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam penggunaan 

asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagai alat uji keputusan tata usaha 

negara. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sengketa Tata Usaha Negara 

Sengketa dapat diartikan sebagai situasi dimana ada pihak yang 

merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan 

menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak 

kedua tidak dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta 

menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah apa yang dinamakan 

sengketa. 

Sengketa Tata Usaha Negara merupakan obyek dari Peradilan 

Administrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha 

Negara merupakan bentuk pengawasan yudisial oleh Peradilan 

Administrasi yang melalui mekanisme suatu gugatan oleh orang atau 

badan hukum perdata. Pengawasan yudisial oleh peradilan administrasi 

terbatas pada tindakan mengeluarkan keputusan administrasi 

(beschikking). 

Sengketa yang dihadapi oleh masyarakat memang mencakup 

berbagai jenis, termasuk sengketa dalam bidang hukum administrasi 

negara. Philipus M Hardjon mengatakan bahwa sengketa di bidang hukum 

administrasi negara adalah sengketa yang lahir dari atau sebagai akibat 

pelaksanaan hukum administrasi negara materiil oleh pemerintah. 
87

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                           
       87. Philipus M Hardjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”, Bina Limu, Surabaya, 1987, hlm. 184 
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Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering disebut 

dengan litigasi. Maka litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di 

pengadilan dimana para pihak yang bersengketa saling berhadapan satu 

sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Sedangkan pengawasan 

hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan menurut Hukum 

Acara Peradilan Tata Usaha Negara diawali melalui gugatan dan berakhir 

dengan putusan. Dimana putusan menjadi konsep penyelesaian sengketa 

dirumuskan, sehingga fungsi korektif, remedial dan sanksi dari hukum 

administrasi menjadi nyata. 

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak terlepas 

dari keberadaan lembaga peradilan yang ada. Pada umumnya 

pembagian peradilan dapat dibagi menjadi dua yaitu peradilan 

umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan 

bagi rakyat pada umumnya, baik yang menyangkut perkara 

perdata maupun pidana, sedangkan peradilan khusus mengadili 

perkara atau golongan rakyat tertentu.
88

 

 

Dalam proses persidangan selalu ada pihak yang berperkara dan 

ada masalah-masalah yang dipersengketakan. Pihak-pihak yang berperkara 

di Pengadilan Tata Usaha Negara hampir sama dengan di Peradilan 

Perdata yaitu Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan bahkan ada Pihak 

Penggugat (Tergugat) II Intervensi. Pihak-pihak yang berperkara ini sering 

juga disebut para pelaku yang bersengketa atau subyek perkara. Masalah-

masalah yang disengketakan disebut obyek sengketa. 

                                                           
       88. Sudikno, “Hukum Acara Perdata”, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 20. 
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Pasal 1  ayat 9 Undang-Undang  Nomor 51 Tahun 2009 

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa 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. 

Sengketa Tata Usaha Negara merupakan bagian yang menjadi 

wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara. Dari rumusan yang terdapat 

dalam pengertian sengketa Tata Usaha Negara dapat disimpulkan bahwa 

unsur-unsur sengketa tata usaha negara terdiri dari :
89

 

1. Subyek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum privat 

disatu pihak dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilain pihak. 

2. Obyek sengketa adalah keputusan yang dilakukan oleh Badan atau 

Pejabat Tata Usaha Negara. 

Sengketa dalam Tata Usaha Negara mempunyai arti khusus sesuai 

dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu menilai perbedaan 

pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban 

kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu 

                                                           
       89. Amarullah Salim, “Peranan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Pengawasan Yustisial Terhadap Jalannya 

Pemerintahan Berdasarkan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik dari Suatu Negara Hukum”, dalam buku Eddy 

Djunaedi et.al, Mengkaji Kembali Pokok-pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, 
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Jakarta, 2003, hlm. 32 
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dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang 

atau badan perdata tertentu. Dalam asas hukum tata usaha negara, kepada 

yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan 

ke pengadilan. 

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan dasar lahirnya sengketa 

tata usaha negara atau dengan kata lain yang menjadi titik tolak sengketa 

adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Selain Badan atau Pejabat Tata 

Usaha Negara, yang juga dapat digugat dalam Pengadilan Tata Usaha 

Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah 

mengeluarkan keputusan berdasarkan suatu pelimpahan wewenang oleh 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lain. 

Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat berkedudukan sebagai 

penggugat. Dalam hal pejabat atau Badan Tata Usaha Negara mempunyai 

kepentingan terkait dengan suatu sengketa Tata Usaha Negara, dia dapat 

bertindak sebagai intervenient yang mempertahankan atau membela 

kepentingannya. Sebagai intervenient mestinya tidak harus bergabung 

dengan salah satu pihak yang bersengketa, tetapi sebagai pihak yang 

mandiri dengen kepentingannya sendiri. 

Antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat 

saling menggugat. Dasar pemikirannya dalam hal ini adalah 

bahwa kemungkinan terjadinya sengketa Tata Usaha Negara 

antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya 

diselesaikan secara intern dalam tubuh pemerintah sendiri. 

Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat selama proses sengketa 

Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan rekonvensi 

atau berlaku sebagai penggugat rekonvensi. Oleh karena itu 
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dalam bab tentang eksekusi putusan Pengadilan dalam Undang-

Undang ini juga tidak diatur mengenai kemungkinan 

eksekusinya.
90

 

B. Keputusan Tata Usaha Negara 

Keputusan tata usaha negara petama kali diperkenalkan oleh 

seorang sarjana Jerman, Otto Meyer, dengan istilah verwaltungsakt. 

Sedangkan oleh Van Vollenhoven dan C.W van der pot istilah ini 

diperkenalkan dalam Bahasa Belanda yang disebut Beschikking. Di 

Indonesia istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh WF. Prins. Menurut 

Djenal Hoesen
91

 dan Muchsan mengatakan bahwa istilah keputusan lebih 

tepat diganti istilah ketetapan. Karena di Indonesia ketetapan sudah 

memiliki teknis yuridis, yaitu sebagai ketetapan yang berlaku ke luar dan 

ke dalam. Seiring dengan berlakunya UU No 12 Tahun 2011 tentang 

Pmbentukan Pearturan Perundang – undangan, istilah beschikking itu 

diterjemahkan dengan keputusan. 

 Sebuah keputusan atau beschikking merupakan perbuatan hukum 

publik yang bersegi satu atau perbuatan sepihak dari pemerintah dan bukan 

merupakan hasil persetujuan dua belah pihak. Sifat hukum publik 

diperoleh dari atau berdasarkan wewenang atau kekuasaan istimewa 

dengan maksud terjadinya perubahan   dalam lapangan hukum.
92

 

                                                           
       90. Soegijatno Tjakranegara, “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,  

hlm. 118 
91 Djenal Hoesen Koesoemaatmadja, Pokok – Pokok Hukum Tata Usaha Negara, 1979,  Bandung : Alumni  

       92. SF Marbun, “Peradilan Tata Usaha Negara”, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 40 
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Dikalangan para sarjana terdapat perbedaan pendapat dalam 

mendefinisikan istilah keputusan. Berikut ini akan disajikan beberapa 

definisi tentang bescikking atau keputusan. 

1. Menurut F.A.M Storink dimana Keputusan adalah pernyataan 

kehendak dari organ pemerintahan untuk melaksanakan hal khusus, 

ditujukan untuk menciptakan hubungan hukum baru, mengubah, atau 

menghapus hubungan hukum yang ada. 

2. Menurut CW van der Pot yaitu keputusan adalah suatu pernyataan 

kehendak yang disebabkan oleh surat permohonan yang diajukan atau 

setidak – tidaknya keinginan atau keperluan yang dinyatakan.  

3. Menurut HJ Romeijn yaitu secara sederhana definisi keputusan dapat 

diberikan : suatu tindakan hukum publik sepihak dari oragn 

pemerintah yang ditujukan pada peristiwa konkret. 

4. Menurut C.J.N Versteden yaitu  beschikking adalah keputusan hukum 

publik yang ebrsifat konkret dan individual : keputusan itu berasal dari 

organ pemerinahan, yang didasarkan pada kewenangan hukum publik. 

Dibuat untuk satu atau lebih individu atau berkenaan dengan satu atau 

lebih perkara atau keadaan. Keputusan itu memeberikan suatu 

kewajiban pada seseorang atau organisasi, memberikan kewenangn 

hak pada merdeka. 
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5. Menurut J.B.J.M ten Berge  yaitu secara umum beschikking dapat 

diartikan , keputusan berasal dari organ pemerintahan yang ditujukan 

untuk menimbulkan akibat hukum. 

6. Menurut Sjachran Basah yaitu beschikking adalah keputusan yang 

tertulis dari administrasi negara yang mempunyai akibat hukum. 

7. Menurut E. Utrecht yaitu beschikking adalah perbuatan hukum publik 

bersegi satu (yang dilakukkan oleh alat pemerintahan berdasarkan 

suatu kekuasaan isitimewa. 

8. Menurut W. F Prins yaitu beschikking adalah suatu tindakan hukum 

yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan yang dilakukan oleh 

suatu badan pemerintahan berdasarkan wewenang yang luar biasa.
93

 

Berdasarkan beberapa definisi dari para sarjana tersebut maka 

disimpulkan terdapat beberapa unsur dalam beschikking yaitu 

a. Pernyataan kehendak sepihak  

b. Dikeluarkan oleh organ pemerintahan  

c. Didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik  

d. Ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret atau individual 

e. Dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang 

administrasi. 

                                                           
 93 Ridwan HR, op cit hal 141 - 143 
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Ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan 

bahwa Keputusan adalah suatu 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 konkret, individual dan final, yang menimbulkan 

akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.  

Dari definisi tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur atau elemen 

Keputusan sebagai berikut :
94

 

1. Penetapan tertulis 

2. Dikeluarkan oleh Badan / Pejabat TUN 

3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Bersifat konkret, individual dan final. 

5. Menimbulkan akibat hukum  

6. Seseorang atau badan hukum perdata. 

Secara teoretik, hubungan hukum publik senantiasa bersifat 

sepihak atau bersegi satu. Oleh karena itu, hubungan hukum publik 

berbeda halnya dengan hubungan hukum dalam bidang perdata yang selalu 

bersifat dua pihak atau lebih karena dalam hukum perdata disamping ada 

kesamaan kedudukan juga ada asas otonomi yang berupa kebebasan pihak 

yang bersangkutan untuk mengadakan hubungan hukum atau tidak serta 

                                                           
 94.Ridwan HR, op cit hal 145  
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merta menentukan apa isi hubungan hukum itu.
95

 Sebagai wujud dari 

pernyataan kehendak sepihak, pembuatan dan penerbitan keputusan hanya 

berasal dari pihak pemerintah, tidak tergantung kepada pihak lain. 

Keputusan Tata Usaha Negara haruslah tertulis. Berdasarkan 

penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 

Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 19986  istilah penetapan 

tertulis menunjukkan kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang 

dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu 

memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah 

bentuk formatnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. 

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. 

Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis 

tersebut dan akan merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara menurut Undang-Undang ini apabila sudah jelas : 

1. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya 

2. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu 

3. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di 

dalamnya 

Sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara haruslah bersifat 

konkret, individual dan final. Penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang  

Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Keputusan bersifat konkret, 

individual dan final. Konkret berarti obyek yang diputuskan dalam 

                                                           
 95 Riduan Syahrani, Seluk – beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata, 1985, Bandung : Alumni 
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Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu 

atau dapat ditentukan. Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu 

tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang 

dituju. Final berarti sudah definitive sehingga dapat menimbulkan akibat 

hukum. 

Keputusan Tata usaha negara dibuat oleh pemerintah yang 

dalam hal ini sesuai penjelasan pasal 1 angka 1 Undang – Undang 

Nomor 51 Tahun 2009 yaitu tata usaha negara adalah administrasi 

yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dalam kepustakaan 

disebutkan bahwa kata pemerintah diartikan sama dengan 

kekuasaan eksekutif.
96

 Artinya pemerintahan merupakan bagian 

organ dari dan fungsi pemerintah, selain fungsi pembuatan undang 

– undang dan peradilan.  

 

Untuk memberikan batasan lebih lanjut dari Keputusan Tata 

Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3344) sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004  sebagaimna  telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 memberikan beberapa perkecualian dari 

Keputusan Tata Usaha Negara. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang  

Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam 

pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:  

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum 

perdata; 

                                                           
96 A.D, Belifante, Kort Begrip van het Administratief Recht, Samsom Uitgeverij, Alphen aan den Rijn, 1985, hlm 11 
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2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang 

bersifat umum; 

3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; 

4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan 

ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan 

lain yang bersifat hukum pidana; 

5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil 

pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangundangan yang berlaku; 

6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional 

Indonesia; 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah 

mengenai hasil pemilihan umum.
97

  

Dilain pihak ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata 

Usaha Negara menyebutkan beberapa hal yang dapat dianggap sebagai 

Keputusan Tata Usaha Negara yaitu : 

1. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan 

keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal 

tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. 

2. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan 

keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana 

                                                           
       97. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Administrasi 
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ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah 

lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap 

telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. 

3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak 

menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 

maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya 

permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 

bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.
98

  

C. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

1. Pengertian  Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik,   

Untuk mengetahui Pengertian dari Asas-asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik  adalah cukup sulit karena di antara para ahli 

Hukum Adminitrasi Negara tidak banyak memberikan rumusan 

pengertian  mengenai asas tersebut, penulis kemukakan lebih dahulu 

asal-usul Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan keberadaan 

dalam Ilmu Hukum. 

Ateng Syarifudin dalam makalah Pidato Pengukuhan  guru 

besarnya yang berjudul “Asas-asas Umum Pemerinthan Yang Baik  

pegangan bagi Pengabdian Kepala Daerah” memulai Pembahasan 

pengertian Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Bagi Pengabdian  

Kepala Daerah” memulai pembahasan pengertian Asas-asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik  pada tingkat pusat maupun daerah, selalu 

                                                           
       98. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  Tentang  Peradilan Administrasi Negara  
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dinilai oleh masyarakat. Yang dinilai bukan hanya hasilnya,melainkan 

juga tentang caranya. 

Lebih lanjut Ateng Syarifudin menjelaskan, penilaian  atas 

baik buruknya penilaian  yang bersifat etika. Kalau dari segi dayaguna 

dan hasil guna termasuk penilai administrasi, sedangkan penilaian dari 

segi kewajaran dan keadilan sering dibahas dalam ilmu hukum 

administrasi. Bidang yang mempertemukan antara kedua sudut pandang 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan itu adalah Asas-asas Umum  

Penyelegaraan Pemerintah Yang Baik. Terbukti Van Poelje memasukan  

pembahasan masalah Ini (AAUPB) pada bagian etika pemerintahan 

1953, Belifante membahas dalam  Ilmu Hukum Administrasi 1981,  dan 

Kuntjcoro Purbopranoto membahasnya dalam bukunya beberapa 

catatan  Hukum Tata Pemerintahan  dan Peradilan Administrasi Negara, 

1975. 

Wirda pernah memberikan pengertian tentang Asas-asas 

Umum Pemerintah Yang Baik, sebagaiman dikemukkan salah satu 

paparannya di hadapan perhimpunan Tata Usaha Negara di Belanda 

Tahun 1952 sebagai berikut : 

“Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik  itu merupakan 

tendensi-tendensi (kecenderungan) etik,  yang menjadi dasar 

hukum Tata Usaha Negara, baik yang tertulis maupun yang 

tidak tertulis termasuk praktek pemerintahan  dan dapat 

diketahui pula bahwa asas-asas itu sebagian dapat diturunkan  

dari hukum dan praktek, sedangkan untuk sebagian besar 

eviden (jelas atau nyata) langsung mendesak.
99

 

 

                                                           
        99. Ateng Syarifudin,  “Kepala Daerah”, Cet. Pertama, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm. 53 
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F.H Van der Burg dan G.J.M Cartingny lebih sepesifik 

memberikan definisi Mengenai Asas-asas Umum PemerintahYang Baik  

sebagai asas-asas hukum yang tidak tertulis yang harus diperhatikan  

oleh Badan atau Pejabat Administarsi Negara dalam melakukan 

tindakan hukum  yang akan  dinilai kemudian  oleh Hakim 

Administrasi.
100

 

Menurut Indroharto, sebenarnya Asas-asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik, itu merupakan  bagian  dari asas-asas hukum 

umum yang secara khusus berlaku  dan penting artinya  bagi perbuatan-

perbuatan  hukum pemerintahan.
101

  

Menurut Jazim Hamidi dari ketiga definisi mengenai Asas-asas 

Umum Pemerintahan Yang Baik yang dikemukkan oleh para ahli 

hukum diatas pada dasarnya melengkapi, karena dari kekurangan  yang 

ada pada masing-masing pihak dilengkapi oleh yang lain. Unsur yang 

membedakan  adalah “sudut pandang mereka” di satu sisi Wirda Van 

der burg , dan Cartingny memahahi Asas-asas Umum Pemerintahan 

Yang Baik  dari sudut bentuknya yaitu tertulis dan tidak tertulis. Pada 

sisi lain Indroharto mengklasifikasikan Asas-asas Umum Pemerintahan 

Yang berdasarkan  ruang lingkup pembagiannya yaitu umum atau 

khusus, Kemudian  unsur kesamaannya terletak pada fungsi dan 

kegunaan  Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik itu sendiri, yaitu 

sebagai dasar atau pedoman bagi Pejabat Administrasi Negara dalam 

                                                           
       100. Olden Bidara, dalam  Paulus Efendi Lotullong, “Himpunan Makalah...,” Op. Cit, hlm. 80  
       101. Indoharto dalam Paulus Efendi Lotullong, Ibid, hlm.145-146 
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menjalankan tugasnya, sekaligus sebagai alat  uji yang digunakan 

Hakim Administrasi  untuk menilai  tindakan administrasi negara. 

Hanya  saja mereka  melupakan  bahwa  Asas-asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik   dapat digunakan  oleh penggugat sebagai 

dasar  atau alasan  mengajukan gugatannya. 

Berangkat  dari rumusan pengertian  para pakar dan tambahan  

pemahaman  tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di 

atas, maka dapat ditarik  unsur-unsur yang mengembangkan  pengertian  

tentang asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik  secara 

komperehensif sebagai berikut : 

a. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan nilai etika 

yang hidup dan berkembang dalam  lingkungan  hukum administrasi 

b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik berfungsi sebagai 

pegangan bagi Pejabat Administrasi Negara Dalam menjalankan 

fungsinya, merupakan  alat uji bagi Hakim Administrasi dalam 

menilai  tindakan Administrasi Negara (yang berujud 

Penetapan/beschikking), dan sebagai dasar pengajuan  gugatan bagi 

pihak  penggugat  

c. Sebagian besar dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 

masih merupakan  asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan 

dapat digali alam praktek kehidupan di masyarakat. 

d. Sebagian  asas yang lain  sudah  menjadi kaidah hukum tertulis dan 

terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun 
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sebagian  dari  asas  itu berubah  menjadi kaidah hukum tertulis, 

namun sifatnya tetap  sebagai  dasar hukum.
102

 

2. Fungsi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, 

Pada awal mulanya Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

itu lahir dalam suasana orang mencari sarana pengawasan dari segi 

hukum (rechtmatigheidscontrol) terhadap tindakan Administrasi 

Negara. Namun dalam perkembangannya, keberadaan Asas-asas Umum 

Pemerintahan yang Baik mempunyai makna yang lebih penting dari 

sekedar sebagai sarana kontrol. 

Menurut Jazim  Hamidi, dari ketiga definisi mengenai Asas-asas 

Umum Pemerintahan Yang Baik  lebih banyak dikemukakan tentang 

arti pentingnya mengenai keberadaan Asas-asas Umum Pemerintah 

Yang Baik, menurut Indroharto.
103

 Disebabkan oleh beberapa hal : 

Pertama, karena Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dianggap 

merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku; kedua, karena 

Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupaka norma bagi 

perbuatan-perbuatan Adminitrasi Negara, di samping norma-norma di 

dalam hukum tertulis dan tidak tertulis; ketiga, karena  Asas-asas umum 

Pemerintahan Yang Baik dapat dijadikan  “alat uji” oleh Hakim 

Administrasi untuk menilai syah atau tidaknya atau batal tidaknya 

Keputusan Administrasi Negara. 

                                                           
       102. Jazim Hamidi, “Penerapan Asas-asas Umum Pemerintah yang Layak (AAUPL) di lingkung Peradilan Administrasi  

Indonesia”, Badung, Citra Aditya Bhakti, 1991, hlm. 24. 
       103. Indroharto, “Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik dalam  Paulus Effendi Lotolong, Op.Cit, hlm 145-146 
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Sebagai norma hukum, paling tidak Asas-asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik mempunyai pengaruh pada bidang:
104

 

a. Pada bidang penafsiran dan penerapan  dari ketentuan peraturan 

perundangan-undangan. 

Untuk memperoleh hasil yang memuaskan  semua rumusan 

Undang-Undang, sebenarnya tidak dapat diterapkan  secara 

mekanis silogis begitu saja kepada suatu keadaan yang kongkret 

yang ada. Sebab visi atau pandangan penafsir atas suatu kata 

ketentuan Undang-undang itu juga  berperan pada apresiasi 

(penilaian) mengenai keadaan kongret itu. Dalam sekala yang 

lebih luas, Moh Koesnoe memberikan pandangannya, bahwa 

penafsiran terhadap suatu ide itu tunduk kepada filsafat yang 

dianut oleh penafsirnya. Lebih-lebih apabila penafsirnya 

menganut faham filsafat yang berbeda dengan perumusan 

idenya, maka bisa jadi akan mengalami pergeseran arti 

(ideewandeel).
105

 

Sebaliknya aprisiasi atau penilaian  mengenai keadaan konkret 

itu juga penting artinya pada penafsiran yang dilakukan terhadap 

suatu ketentuan Undang-Undang. Dalam Kondisi seperti ini, 

bisa terjadi dua konfrontasi atau kondisi antinomi yaitu; 

ketentuan Undang-Undang terhadap keadaan yang kongret, dan 

                                                           
       104. Olden Bidara, “Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik Dalam teori dan Praktek Pemerintahan” Dalam Paulus 

Efendi Lotollong, Himpunan Makalah,..... Op.Cit, hlm.147 

        105. Moh. Koesnoe,  Perumusan dan pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum nsaional Ditijau dari Hukum Adat,  
Dimuat pada Majalah Varia Peradilan, Tahun X No. 120, September 1995, hlm.99 
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keadan yang konkret ketentuan Undang-Undang. Pada keadaan 

konfrontasi semacam inilah Asas-asas Umum Pemerintahan 

Yang Baik beperan. 

Menurut Bismar Siregar  

“bahwa dalam  era hukum  modren sekarang dewasa ini, paham 

lama menempatkan hukum ciptaan para hakim berada di atas 

segala-galanya, sudah ditinggalkan. Kini melalui upaya 

penafsiran terhadap Undang-Undang, hakim berwenang 

membuat hukum, sehingga tercipta keadilan materiil. Hakim  

tidak semata-mata menegakan aturan formal, tetapi juga 

menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah 

masyarakat.
106

 

 

b. Pada bidang pembentukan  beleid pemerintah 

 Di mana organ pemerintahan diberikan kebebasan 

kebijaksanaan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan 

atau tidak terdapat ketentuan-ketentuan  yang membatasi 

kebebasan kebijaksanaan yang dilakukkan 

Esensi dari negara hukum adalah terselenggaranya mekanisme 

kehidupan perorangan, masyarakat, dan negara diatur oleh 

hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Jadi anggota masyarakat 

maupun pemerintah wajib mematuhi norma-norma hukum itu. 

Apabila seoramg penguasa hendak menentukan kebijakannya, 

maka ia harus memperlakukan kasus-kasus yang serupa dengan  

perlakuan  yang sama, ia tidak boleh berpihak atau pilih kasih. 

Karena sikap  mengindahkan asas persaman, hakekatnya akan 

dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya tindakan 

                                                           
       106. Bismar Siregar, “ Hakim Wajib  Menafsirkan  Undang-Undang,” dimuat pada majalah Varia Peradilan tahun X No. 

120 Septtember 1995, hlm. 8 
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penyalahgunaan wewenang dan tindakan  tidak sewenang-

wenang oleh pemerintahan. 

Pemerintah atau Pejabat Adminitrasi Negara dalam menjalankan 

kebijakannya dilekati dengan asas Nach Freis Ermesan, namum 

kebebasan itu tidak boleh dijalankan secara berlebihan, seakan-

akan ia boleh bertindak tidak, bertindak sewenang-wenang, 

bertindak tanpa dasar,  atau bertindak dengan dasar yang kurang  

jelas. Dalam  hal ini, ada suatu pegangan yang perlu ditaati oleh  

Badan atau Pejabat Adminitrasi Negara yaitu, ketaatan dan 

penghormatannya terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan 

Yang Baik. Sebaiknya, Hakim Administrasi pada saat 

melakukan  penilaian terhadap kebijakan pemerintah dalan 

bentuk beschikking, hakim harus berpegang pada Asas-asas 

Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai salah satu dasar 

pengujiannya.
107

 

c. Pada waktu pelaksanaan kebijakan 

Salah satu wujud dari “Tri-Fungsi” sikap tindakan Administrasi 

Negara dalah menjalankan  dalam kehidupan bernegara sesuai 

dengan tujuan yang digariskannya.
108

 Realisasi  dari fungsi 

tersebut, tentu Pejabat Administrasi Negara akan  mengeluarkan 

kebijakan-kebijakan yang mendukung. 

                                                           
       107 . Jazim Hamidi, “ Penerapan ..., Op, Cit , hlm. 33 
       108.  Sjahran Basah, “ Perlindungan  Hukum...”, Op, Cit, hlm. 7. 
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Pada saat pelaksanaan kebijakan-kebijakan tidak menutup 

kemungkinan terjadinya perselisihan, benturan kepentingan, dan 

sengketa adminitrasi negara antara  pembentuk kebijakan 

(pejabat Adminitrasi Negara) dengan warga masyarakat. 

Disinilah letak pentingnya keberadaan Asas-asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik sebagai salah satu dasar/pegangan  

bagi Pejabat Adminitrasi Negara dalam mewujudkan kebijakan-

kebijakan yang berdimensikan nilai-nilai keadilan  kemanfaatan, 

dan kepastian hukum. 

Sejalan dengan kenyataan ini, tepatlah apa yang dikemukkan 

Sjahran Basah,
109

walaupun Administrasi Negara memiliki 

kelelusaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan, tetapi sikap 

tindakannya itu haruslah dapat dipertaggungjawabkan secara 

moral itu kepada Tuhan Yang Maha Esa dan secara  hukum. 

3. Macam-macam dan Pengelompokan Asas-asas Umum Pemerintahan 

Yang Baik. 

Mengingat Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam pergaulan  

suatu masyarakat (living law), maka wajar kalau di antara para ahli 

hukum beragam menentukan macam pengelompokan  asas-asas 

tersebut. 

                                                           
       109 . Sjahran Basah, Ibid,  hlm.3-4 
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A.M Donner dan Wirda sebagai perintis di bidang ini, hanya 

merinci Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ke dalam 5 (lima) 

macam asas, yakni :
110

 

a. Asas kejujuran (Fair  Play) 

b. Asas kecermatan (Zorgvuldiegheid) 

c. Asas kemurnian dalam tujuan (Zuiverheid van oogmerk) 

d. Asas keseimbangan (Evenwichtigheid) 

e. Asas kepastian hukum (Rechts Zekerheid) 

A.D. Belinfante hampir senada dengan pakar terdahulu, 

membagi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ke dalam 5 (lima) 

asas, hanya saja klasifikasi nama asasnya sedikit berbeda, yaitu :
111

 

a. Asas larangan bertindak tidak sewenang-wenang 

b. Asas larangan dettournement de pouvoir 

c. Asas kepastian Hukum 

d. Asas kesamaan 

e. Asas persamaan 

J.int Veld dan N.S.J Koeman dalam bukunya ”Beginselen van 

behoorlijk bestuur” menyebutkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang 

Baik ke dalam (delapan) macam asas sebagai berikut :
112

 

a. Asas larangan detournement de pouvoir 

b.  Asas larangan bertindak tidak sewenang-wenang (wilekeur) 

                                                           
       110. Amrah Muslimin, “Beberapa Asas dan pengertian Pokok  tentang Administrasi dan Hukum Administrasi”, Cet 

ketiga,  Alumni Bnadung, 1985, hlm.145 

       111. A.D Belifante, Kort Begrip van het administratief recht, alih bahasa,Boerhanoeddin Soetan Batoeah, “Pokok-Pokok 

Hukum Tata Usaha Negara”, Cet ,Pertama, Binacipta, Bandung, 1983, hlm.25. 
       112. J,in‟t Veld dan N.S.J Koeman, Beginselen van behoorlijk bestuur, Tjeenk Willink, Zwolle,1985, hlm.35-38. 
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c. Asas persamaan (Het gelijkheids begnsel) 

d. Asas  kepastian Hukum (Recht Zekerheid) 

e. Asas harapan-harapan yang ditumbuhkan (Gewekte verwachtingen) 

f.  Asas  kejujuran (Fair Play) 

g. Asas kecermatan (Zorgvuldigheid) 

h.  Asas pemberian  dasar pertimbangan 

Mencermati perkembangan dan pertumbuhan  Asas-asas Umum 

Pemerintahan yang Baik berikut seorang pakar hukum Crince Le Roy telah 

mendeskripsikan  hasil temuannya ke dalam 11 (sebelas) asas, yaitu :
113

 

a. Asas kepastian 

b. Asas keseimbangan 

c. Asas bertindak cermat 

d. Asas motivasi untuk setiap keputusan pejabat administrasi 

e. Asas tidak boleh mencampur adukan kewenangan  

f. Asas kesamaan  dalam mengambil keputusan 

g. Asas permainan yang layak 

h. Asas keadilan  atau kewajaran 

i. Asas menanggapi pengaharapan yang wajar 

j. Asas perlindungan  atas pandangan  hidup (cara hidup) pribadi. 

Terhadap sebelas asas di atas, Kuntjoro Purbopranoto 

menambahkan  dua asas  lagi yaitu :
114

 

a. Asas kebijaksanaan 

                                                           
       113.  Ateng  Syarifudin, “Kepala Daerah..”, Op. Cit, hlm.55-56 

       114. Kuntjoro Purbopranoto, “Beberapa Catatan  Tata Pemerintahan  dan Peradilan Administrasi”,  Cet, Keempat, 
Alumni, Bandung, 1985, hlm. 30 
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b. Asas penyelengaraan kepentingan umum. 

Sebetulnya belum ada daftar khusus yang menyebutkan  

beberapa jumlah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 

tersebut secara limitatif, karena asas-asas ini merupakan levende 

beginselen yang berkembang menurut praktek khusus melalui 

putusan-putusan lembaga peradilan.
115

 Sejalan dengan kenyataan 

ini,tepatlah apa yang dikemukkan oleh Sjahran Basah bahwa asas-

asas tersebut harus dipantau, direkam, dan dihidup suburkan, 

dengan terlebih dahulu dilakukkan penelitian-penelitian 

terhadapnya.
116

 

 

Dari  macam-macam asas tersebut di atas, di antara pakar hukum 

telah mengelompokan ke dalam beberapa bagian, dengan tujuan  untuk 

mempermudah pembahasan baik secara teoritis maupun  penerapannya 

praktis di lapangan.De haan, Durpsteen, dn Fernhout sependapat dengan  

Van Buuren mengelompokan asas-asas itu dalam kelompok yang bersifat 

formal dan materil dan substansial.
117

 

Menurut yang dianggap termasuk bersifat formal ialah yang 

berkenaan  dengan cara-cara pengambilan keputusan,meliputi : asas 

kecermatan,asas fair play, dan asas pemberian motivasi. Sedangkan yang 

bersifat materiil atau substansial adalah; asas kepastian hukum, asas 

persamaan, asas larangan  bertindak tidak sewenang-wenang, dan asas 

penyalahgunaan wewenang. 

4. Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum sebagai Alat Uji Hakim, 

Pengelompokan  asas yang lebih sistematis, antara lain 

dikemukakan  oleh J.G. Stenbeek, Van der Burg, M.C. Burkens, H.D van 

Wijk, dan Willem Koninjenbelt. Akhirnya Indroharto merangkup pendapat-

                                                           
       115. Philipus M.  Hadjon, dkk, “Pengatar...”,Op, Cit, hlm. 280 

       116. Sjachran Basah,  “Perlindungan Hukum..”.,Op, Cit, hlm. 9 
       117. Ateng Syarifudin, “ Kepala Daerah...”,Op, Cit, hlm. 56-57  
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pendapat tersebut dengan lebih memperhatikan pendapat Willem 

Konijnenbelt, bahwa keseluruhan asas yang dikelompokan  dalam tiga 

tahapan, yaitu 
118

 asas formal tentang pembentukan keputusan, asas formal 

mengenai formulasi keputusan dan asas materill dalam isi putusan 

Membahas tentang asas formal tentang pembentukan 

keputusan maka didalamnya terdapat Asas Kecermatan Formal 

atau asas persiapan yang cermat menghendaki agar pada saat 

mempersiapkan suatu keputusan semua faktor dan keadaan yang 

relevan benar-benar diteliti dan dipertimbangkan secermat 

mungkin. Apalagi kalau putusan yang akan diambil itu menyangkut 

masalah pencabutan beschikking yang menguntungkan, berupa 

pembebanan  suatu sanksi. Dalam hal ini, sebelum putusan 

dijatuhkan  oleh hakim Peradilan adminitrasi maka pihak yang 

terkena harus didengar pendapatnya demikian juga keterangan 

sanksi ahli sangat sangat diperlukan. Sebab apabila tidak, sudah 

tentu keputusan yang demikian  itu tidak sesuai dengan  asas 

persiapan kecermatan.
119

 

 

Hal ini juga demikian terjadi ketika membahas asas materiil dalam 

isi keputusan juga harus mengandung asas kecrmatan yang berarti Asas ini 

menghendaki agar kerugian yang ditimbulkan  kepada seseorang jangan 

sampai melampaui yang diperlukan, dengan dalih untuk melindungi suatu 

kepentingan yang harus dilakukan dengan cara mengeluarkan keputusan 

yang  bersangkutan. Dalam hal-hal tertentu asas ini membawa akibat 

keharusan diberikannya suatu ganti rugi pada pencabut keputusan yang 

terjadi.
120

 

 Pada asas formal tentang formulasi keputusan berisi maksud asas 

formal yaitu pertimbangan dari keputusan yang bersangkutan mengenai 

kejelasan dari rumusan keputusan itu. Sehingga dalam pelaksanaannya 

                                                           
       118. Indroharto, Usaha Memahami..., Op, Cit, hlm.307 

       119. Ibid  
        120 .  Ibid 
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harus memuat asas kepastian yang artinya setiap keputusan yang 

dikeluarkan harus cukup jelas bagi yang bersangkutan, artinya jelas menurut 

sisi rumusan maupun pertimbangan dan jangan  tergantung pada penafsiran 

seseorang. Dengan demikian, setiap orang yang berhadapan dengan 

keputusan itu sudah dapat menangakap dan mengetahui yang dikehendaki 

keputusan tersebut.Lain halnya dengan keputusan yang masih 

membutuhkan pengaturan lebih lanjut. Maka asas ini tidak sepenuhnya  

berlaku, karena keputusan-keputusan  itu tentunya masih bersifat umum. 

Terkait dengan asas materiil dalam isi keputusan juga terdapat asas 

kepastian hukum materiil yang artinya Sudah merupakan ciri pokok dari 

negara hukum yaitu adanya  asas legalitas. Karena itu, baik Undang-Undang 

yang mengikat penguasa maupun warga masyarakat harus jelas dan 

peraturan itu memang memungkinkan diterapkan.Ada suatu pinsip, 

Keputusan yang bersifat membebani tidak boleh diberlakukkan  secara 

surut. 

5. Sumber Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, 

Sebagaimana telah diketahui oleh umum  bahawa Asas-asas 

Umum Pemerintahan Yang Baik itu merupakan kajian ilmu  lapangan 

hukum adminitrasi negara. Oleh karena itu, untuk mengetahui di mana 

sumber hukum Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik, berarti 

inklusif di dalamnnya mempertanyakan  sumber-sumber hukum 

adminitrsai negara. 
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Menurut E. Utrecht sumber-sumber hukum formil dari 

hukum  Adminitrasi Negara adalah :
121

 

a. Undang-undang (Hukum Adminitrasi Negara hukum 

tertulis) 

b. Praktek Adminitrasi Negara (merupakan hukum 

kebiasan) 

c. Yurisprudensi 

d. Doktrin (anggapan para ahli hukum) 

Lebih lanjut Utrecht menjelaskan, sumber hukum adminitrsai 

negara yang pertama dan kedua (UU dan Konvensasi) dapat diterima 

oleh semua  sarjana sebagai sumber hukum yang mandiri, sedangkan 

sumber hukum yang ketiga  dan keempat (yurisprudensi) dan Doktrin) 

masih ditandai oleh pembedaan pendapat di kalangan  sarjana hukum. 

Sebagian ada yang  menerima sebagian sumber hukum yang  mandiri 

dan sebagian  yang lainnya menolaknya. 

Terlepas dari perbedaan pendapat yang ada, menurut penulis 

sumber hukum (sumber keberdaan) dari Asas-asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik dapat diketemukan pada hukum  tertulis dan 

hukum tidak tertulis. 

Menurut Sjahran Basah, hukum yang tidak tertulis dalam 

hukum adminitras negara itu lazim disebut dengan “Asas-asas Umum 

Penyelanggaraan Pemerintahan Yang Baik”(algemene beginselen van 

                                                           
       121. E. Utrecht, “Pengatar Hukum Adminitrsai Negara Indonesia” , Cet, Ketujuh, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1964, 
hlm .74 
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behoorlijk bestuur). Bahan untuk  asas ini  diperoleh dari hal-hal yang 

bersifat kesusilaan (zadelijk) yang merupakan bagian dari bahan idiil 

dan setelah diolah akan menghasilkan sendi-sendi yang sifat variabel, 

karena bergantung pada waktu, tempat serta keadaan.
122

berarti secara 

ide, konsepsi mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

dapat digali dan dikembangkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila. Di samping itu, karena Pancasila merupak sumber dari 

segala sumber, merupakan “Grundnorm”, maka semua peraturan 

hukum yang ada harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung 

dalam Pancasila. Pada diri Pancasila itulah tercermin jiwa, 

kepribadian, dan pandangan hidup Bangsa Indonesia. Barangkali pada 

aspek inilah, yang perlu mendapat perhatian pemerintah bahwa 

sebenarnya nilai-nilai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik itu 

dapat digali dari Bumi Pancasila. 

Dalam  penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat  

suatu ketentuan yang mendasar tentang Pokok-pokok Pikiran (Pokok 

Pikiran keempat) yang terkandung dalam “ pembukaan” ialah negara 

berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusian 

yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 

mengandung isi yang wajib pemerintahan dan lain-lain 

penyelanggaraan  negara untuk memelihara budi pekerti kemanusian 

yang luhur serta memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
123

 

                                                           
       122. Sjahran Basah, “ Perlindungan Hukum....., Op Cit”, hlm.8, 
       123. Ateng Syarifudin, Kepala Daerah..., Op. Cit, hlm,55. 
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Praktek  Peradilan  selama ini menunjukan, sejak sebelum 

Peradilan Administrasi  terbentuk, para hakim perdata sudah mulai 

menerapkan  sebagian asas dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang 

Baik, terutama dalam sengketa-sengketa perbuatan melawan hukum 

oleh pemerintah (Onrechtmatiqe everheidsdaad) Pasal 1365 BW. 

Kemudian setelah Peradilan Administari terbentuk dengan Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1986, kewenangan hakim adminitrsai 

menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik semakin 

mendapatkan tempat walaupun Pasal 53 ayat (2) sendiri belum 

mengatur secara tegas. Melihat kenyataan ini, Mahkamah Agung 

memberikan petunjuk teknis kepada para Hakim Administari dalam 

hal mempertimbangkan adalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang 

Baik sebagai alasan pembatalan keputusan Administrasi Negara, yaitu 

dengan dikeluarkannyaa Surat keputusan  Ketua Mahkamah Agung 

Urusan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor. 

052/TD.TUN/III/1992 (Bagian V butir 1). 

Kemudian setelah diadakan  perubahan  Undang-undang 

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka 

Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sudah diatur secara jelas 

terdapat dalam Pasal 53 ayat (2). 
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6. Pendapat Para ahli tentang  Penerapan   Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik 

Menurut Roscoe Pound, ada beberapa langkah yang bisa 

dilakukan hakim pada saat mengadili suatu perkara pengadilan, yaitu, 

menentukan hukum, menafsirkan hukum.
124

Dalam kontek pembangunan, 

bab ini yang akan disoroti adalah khsusus tentang penerapan hukumnya, 

termasuk Penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

 Istilah penerapan  hukum” dalam praktek di Pengadilan sering  

disebut dengan istilah “ Penemuan Hukum” dan Penciptaan Hukum” atau 

“Pembentukan Hukum” pada hal masing-masing pengertian dari ketiga  

mempunyai perbedaan-perbedaan. 

Philipus  M. Hadjon dalam satu kajiannya mengenai ilmu 

hukum normatif mengatakan;
125

  filsafat hukum, asas hukum, teori 

hukum dan  dokmatik hukum  pada akhirnya harus diarahkan kepada 

praktik hukum. Praktik hukum menyangkut dua aspek utama, yaitu 

pembentukan  hukum dan penerapan hukum. 

Menurut Han Kalsen dalam Bukunya “General Theory Of Law 

and State” sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi menyebutkan :
126

 

bahwa pembentukan hukum selalu merupakan  penerapan hukum. 

                                                           
        124. Roscoe Pound, “An Introduction to the philosopy of law” diterjemahkan oleh Mo. Radjab, “Suatu Pengatar 

Kefilsafat Hukum”, Bharata, Jakarta, 1963, hlm.67. 

        125. Philipus M. Hadjon, “Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)”, dalam Yuridika,  Nomor 6 Tahun IX 

Nopember-Desember, 1994, hlm 5. 

        126. Hans Kelsen “General Theory of  Law and State” diterjemahkan oleh Somardi, “Teori Hukum Murni, Dasar-

Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriftif”‟, Cet. Pertama,Rimdi Press, tanpa nama 
Kota, 1995, hlm.134 
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Konsep ini sama  sekali  merupakan  kebalikan  yang mutlak, seperti 

yang diajukan  oleh teori tradisional. 

Doktrin tradisional terutama sekali memandang Keputusan 

Pengadilan dan Fungsi Pengadilan, sebagai suatu penerapan hukum. 

Terbukti tatkala suatu sengketa antara dua pihak atau tatkala menghukum 

seseorang tergugat dengan suatu sanksi (hukuman), maka pengadilan 

menerapkan suatu norma umum dari hukum Undang-Undang atau 

kebiasaan. Hal ini  memang benar, tetapi secara bersamaan pengadilan 

melahirkan suatu norma khusus yang menetapkan bahwa suatu sanksi 

tertentu harus dilaksanakan terhadap seseorang individu tertentu. Norma 

khusus ini berhubungan dengan norma-norma umum, seperti Undang-

Undang berhubungan dengan konstitusi. Jadi fungsi hakim di pengadilan, 

seperti fungsi pembuat Undang-Undang, yaitu pembuat dan penerapan 

hukum. 

Dalam kebiasaan praktek hukum di pengadilan, sudikno 

Mertokusumo menambahkan satu aspek lagi, yaitu aspek penemuan 

hukum.
127

 Penemuan hukum oleh hakim bukan hanya semata-mata hanya 

penerapan peraturan-peraturan   hukum terhadap peristiwa konkret, tetapi 

sekaligus juga penciptaan dan pembentukan  hukumnya. penemuan 

hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau 

petugas-petugas hukum lainnya yang diberikan tugas untuk 

                                                           
       127. Sudikno Mertokosumo dan A.  Pitlo,  “Bab-bab Tentang Penemuan Hukum”, Cet Pertama, Alumni Bandung,1983, 

hlm. 21-28 
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melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang 

konkret.
128

 

N.E Algra dan K Van Duyvendijk,
129

lebih setuju menggunakan 

Istilah “ pembentukan hukum” namun beliau tetap menggunakan  “istilah 

penemuan Hukum”, karena istilah ini telah  lazim digunakan oleh hakim. 

Sedangkan  istilah pembentukan hukum biasanya ditujukan  bagi  

penciptaan hukum oleh  pembuatan Undang-Undang. 

Berkaitan dengan  hubungan hukum antara pembentukan hukum 

dan penemuan  hukum,B.Arief Sidharta,
130

 memandang bahwa keduanya 

merupakan  bentuk terpenting dari pengembangan hukum secara vertikal. 

Dalam kepustakaan sering dikemukkan  bahwa istilah pembentukan 

hukum adalah yang paling memadai baik untuk menunjuk kegiatan 

pembentuk Undang-Undang maupun untuk menunjuk pada kegiatan 

hakim. Dalam kedua kejadian tercipta “hukum baru”. Tugas 

pembentukan hukum dari hakim  sudah diakui secara umum. Karena itu 

istilah” penemuan hukum”  untuk peradilan dipandang orang kurang 

memadai,  sebab  istilah itu mensugestikan (menimbulkan kesan) seolah-

olah hukum sudah “ada” di “suatu tempat” dan orang dan hakim tinggal  

menemukan hukum itu. 

                                                           
       128.Sudikno Mertokosumo, “Mengenal  Hukum (suatu pengatar)  Edisi kedua”, Cet,Pertama, Liberty, 

Yogyakarta,1986, hlm.136 

       129. N.E. Algra dan K. Van Duyvendijk, “Pengatar Ilmu Hukum”, Terjemahan J.C.T Somorangkir dan Boerhanudin 

Soetan Batoeah, Bina Cipta Bandung,1983, hlm. 368 

       130. Arif Sidharta, “Implementasi Hukum dalam Kenyataan (suatu catatan tentang penemuan Hukum)”, Dimuat dalam  
Majalah Hukum Pro Justitia, Tahun XIII, No. 3 Juli 1995, hlm5-6 
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Bagaimana  hubungan  antara pembentukan  hukum  dengan 

penerapan hukum? Menurut waiter
131

 antara kedua berlawanan secara 

mutlak, tidak secara relatif. Pembentukan  hukum adalah penelitian,  

suatu penimbangan antara baik dan buruk. Penerapan hukum merupakan 

penggunaan bentuk-bentuk logis. Suatu tatanan  menciptakan hukum 

baru, maka itu adalah pembentukan hukum atau tidak mungkin tidak 

tercipakan hukum baru melainkan menerapkan peraturan yang ada. 

Pendapat yang senada dikemukkan oleh John Z.Loudoe,
132

 

bahwa penemuan hukum berbeda dengan penerapan peraturan-

peraturan yang telah ada fakta yang nyata. Selalu terjadi bahwa 

suatu ketentuan harus ditemukan entah melalui interprestasi, 

analogi atau penghalusan hukum. Jadi penemuan hukum  terjadi 

karena penerapan ketentuan pada fakta dan ketentuan tersebut 

kadangkala harus dibentuk, karena tidak selalu diketemukan 

dalam undang-undang yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
       131. C. Asser, Handleiding Tot De Beoefening van het Nederlandsch Burgelijk recht : Algmeen Deel, Diterjemahkan  

Oleh Siti Sumantri Hartono, “Penutup dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda”, Cet Kedua, Gadjah Mada 

University Press, Yogyakarta,1993,hlm,10 
      132. John Z. Loudoe, “Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta”, Cet Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1995. hlm.69. 
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