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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. KEABSAHAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA 

1. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara 

Keputusan merupakan salah satu objek studi penting dalam Hukum 

Administrasi karena keputusan merupakan objek sengketa yang menjadi 

kompetensi absolut peradilan administrasi menurut UU No.5 Tahun 1986. 

Selain itu keputusan merupakan salah satu instrumen yuridis pemerintah 

untuk melakukan tindakan-tindakan pemerintah.
1
 

Istilah keputusan merupakan terjemahan dari istilah 

beschikking yang berasal dari bahasa Belanda, sedangkan dalam bahasa 

Perancis disebut dengan istilah acte administratif dan dalam bahasa 

Jerman disebut verwaltungsakt. Istilah beschikking di Belanda pertama 

sekali diintrodusikan oleh Van der Pot dan Van Vollenhoven, dan 

kemudian masuk ke Indonesia Melalui E. Utrech dan W.F. Prins.
2
  

Di Indonesia, ada perbedaan dalam mengartikan istilah beschikking 

yaitu sebagian mengartikannya sebagai penetapan dan lainnya sebagai 

ketetapan. Beberapa ahli seperti E. Utrecht, dan Sjachran Basah 

mengartikan beschikking sebagai ketetapan. Bahkan menurut Sjachran 

                                                           
1
 S.F. Marbun, Peradilan Admintrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia, cet. 3, 

Yogyakarta: FH UII Press, 2011, hal. 147. 
2
 Titik Triwulan, Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 

Indonesia, Penerbit Kencana, 2011, hal. 314 
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Basah beschikking lebih tepat digunakan untuk istilah ketetapan dan 

besluit untuk istilah keputusan.
3
 

Dalam bukunya, SF Marbun mengutip berberapa pengertian 

keputusan/ketetapan (beschikking) sebagai berikut:
4
  

Menurut E. Utrecht, beschikking (ketetapan) ialah suatau 

perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh 

alat-alat pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan istimewa.  

 

Van der Pot, menyatakan beschikking ialah perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh alat-alat pemerintah dan pernyataan-pernyataan 

alat-alat itu dalam menyelenggarakan hal istimewa dengan 

maksud mengadakan perubahan dalam hubungan-hubungan 

hukum. 

 

Sjachran Basah merumuskan bahwa beschikking (ketetapan) ialah 

keputusan tertulis dari administrasi negara yang mempunyai 

akibat hukum, untuk menyelenggarakan pemerintah (dari arti 

sempit). 

 

WF. Prins merumuskan bahwa beschikking adalah suatu tindakan 

hukum sepihak dalam lapangan pemerintah yang dilakukan oleh 

alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat 

atau organ itu. 

 

Undang-Undang No 5 tahun 1986 Pasal 1 angka 3 mendefinisikan 

Keputusan Tata Usaha Negara sebagai 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.  

                                                           
3
 Ibid, hal. 148 

4
 SF Marbun, loc.cit.  
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Titik Triwulan, membagi keputusan berdasarkan dampak suatu 

keputusan terhadap orang yang kepadanya keputusan tersebut ditujukan. 

Menurutnya, keputusan dapat dibagi menjadi sebagai berikut:
5
 

a. Keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan 

dan/atau perintah (gebod) 

Salah satu jenis keputusan yang masuk kategori ini adalah perizinan. 

Apabila undang-undang melarang suatu tindakan tertentu, larangan ini 

seringkali tidak dimaksudkan secara mutlak. Untuk itu, agar 

pemerintah dapat bertindak dan mengendalikan masyarakat 

dikeluarkan izin. 

b. Keputusan-keputusan yang menyediakan sejumlah uang 

Bentuk-bentuk keputusan ini antara lain keputusan tentang subsidi bagi 

masyarakat, keputusan tentang asuransi sosial, keputusan tentang 

pemberian hak atas ganti rugi atas tindakan pemerintah. 

c. Keputusan-keputusan yang membebankan suatu kewajiban keuangan 

Salah satu contoh dari keputusan ini adalah keputusan tentang 

penetapan pajak. 

d. Keputusan-keputusan yang memberikan suatu kedudukan 

Contohnya adalah keputusan pengangkatan pegawai negeri dan 

keputusan penetapan suatu bangunan sebagai benda cagar budaya. 

e. Keputusan-keputusan untuk penyitaan 

                                                           
5
 Titik Triwulan, op.cit., hal. 320 
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Keputusan yang dibuat untuk melakukan penyitaan dari warga demi 

kepentingan umum. 

Selain berdasarkan dampaknya, keputusan dapat dibagi 

berdasarkan akibat hukum tertentu yang ditimbulkan oleh suatu keputusan 

tata usaha negara, sebagai berikut: 

a. Keputusan-keputusan yang bebas dan terikat 

b. Keputusan-keputusan yang memberi keuntungan dan memberi beban 

c. Keputusan-keputusan yang suatu ketika akan berakhir dan yang lama 

berjalan terus 

d. Keputusan-keputusan yang bersifat perorangan dan bersifat kebendaan. 

2. Unsur-Unsur Keputusan Tata Usaha Negara 

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan tata usaha 

negara memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Penetapan tertulis 

Penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1986 memberikan keterangan bahwa 

istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan 

kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat 

Tata Usaha Negara.  

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang 

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku.
6
 Yang dimaksud dengan "peraturan 

perundang-undangan ini ialah  semua peraturan yang bersifat mengikat 

secara umum yang  dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat 

bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, 

serta semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di 

tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat 

secara umum.
7
  

c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara 

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan 

atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan 

hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau 

kewajiban pada orang lain.
8
  

d. Bersifat konkret, individual dan final 

1) Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan 

Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau 

dapat ditentukan.  

2) Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak 

ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal 

yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap 

nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.  

                                                           
6
 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

7
 Penjelasan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara 
8
 Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara 
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3) Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat 

menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan 

persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final 

karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban 

pada pihak yang bersangkutan. 

e. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata 

Menimbulkan akibat hukum artinya perbuatan hukum yang 

diwujudkan dalam pembuatan keputusan yata usaha Negara oleh badan 

atau pejabat tata usaha negara itu dapat menimbulkan hak dan 

kewajiban. 

3. Syarat-Syarat Keputusan Tata Usaha Negara 

Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat suatu produk hukum, 

kadang kurang memahami hal-hal apa saja yang menjadi keinginan 

masyarakat untuk dijadikan suatu produk hukum. Hal ini mengakibatkan 

produk hukum yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat 

dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat. Berikut adalah penjelasan 

syarat sah, batal dan hapusnya Sebuah Keputusan Tata Usaha Negara 

menurut beberapa ahli: 

a. Menurut Van dee pot dikutip kembali oleh W. Riawan Tjandra dalam 

bukunya yang berjudul Teori & Pratek Peradilan Tata Usaha Negara, 

syarat sah Keputusan Tata Usaha Negara dibagi dalam 2 bagian:
9
 

                                                           
9
 Menurut Van der Pot yang dikutip oleh W. Riawan Tjandra, Teori & Pratek Peradilan Tata 

Usaha Negara, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010,  hal. 33 
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1) Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan isi. 

Syarat materiil dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 

a) Harus dibuat oleh aparat yang berwenang; 

b) Keputusan Tata Usaha Negara tidak mengalami 

kekurangan yuridis; Suatu produk hukum dikatakan 

mengalami kekurangan yuridis apabila didalam 

pembuatannya terdapat unsur: 

c) Adanya paksaan. Paksaan terjadi apabila adanya 

perbedaan antara kenyataan dengan kehendak, sebagai 

akibat dari adanya unsur eksternal. 

d) Adanya kekhilafan. Kekhilafan terjadi apabila adanya 

perbedaan antara kenyataan dengan kehendak, tetapi 

tanpa adanya unsur kesengajaan. 

e) Adanya penipuan. Penipuan terjadi apabila adanya 

perbedaan antara kenyataan dengan kehendak, sebagai 

akibat dari tipu muslihat. 

f) Tujuan ketetapan sama dengan tujuan yang 

mendasarinya. 

2) Syarat formil, yaitu syarat yang berkaitan dengan bentuk. 

Syarat formil dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 

a) Bentuk ketetapan harus sama dengan bentuk yang 

dikehendaki oleh peraturan yang mendasarinya. 

b) Prosedur harus sama dengan bentuk yang diatur dalam 

peraturan yang mendasarinya. 

c) Syarat khusus yang dikehendaki oleh peraturan dasar 

harus tercermin dalam keputusan. 

 

b. Utrecth berpendapat Batalnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. 

Apabila suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) tidak 

memenuhi persyaratan diatas dapat dinyatakan 3 (tiga), yaitu:
10

 

1) Batal mutlak. Batal mutlak adalah semua perbuatan yang 

pernah dilakukan dianggap belum pernah ada. Aparat yang 

berhak menyatakan adalah hakim melalui putusannya. 

2) Batal demi Hukum. Terdapat 2 (dua) alternatif batal demi 

hukum, yaitu:  

a) Semua perbuatan yang pernah dilakukan dianggap 

belum pernah ada. 

b) Sebagian perbuatan dianggap sah, yang batal hanya 

sebagiannya saja. Aparat yang berhak menyatakan 

adalah yudikatif dan eksekutif. 

                                                           
10

 Pendapat Utrecht dalam ibid. 
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3) Dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan adalah semua perbuatan 

yang dilakukan dianggap sah, pembatalan berlaku semenjak 

dinyatakan batal. Aparat yang berhak menyatakan adalah 

umum (eksekutif, legislatif dan lain-lain). 

c. Menurut teori functionare de faite, suatu Keputusan Tata Usaha 

Negara tetap dianggap berlaku walaupun tidak memenuhi syarat diatas 

(formil dan materiil), apabila memenuhi 2 (dua) syarat yang bersifat 

komulatif, yaitu: 

a. Tidak absahnya keputusan itu karena kabur, terutama bagi 

penerima keputusan. 

b. Akibat dari keputusan itu berguna bagi kepentingan 

masyarakat. 

 

d. Hapusnya Suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Suatu keputusan Tata 

Usaha Negara dapat dinyatakan hapus jika memenuhi unsur-unsur 

dibawah ini: 

1) Apabila sudah habis masa berlakunya. 

2) Dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh aparat yang 

berwenang (yudikatif, eksekutif dan legislatif). 

3) Apabila dikeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara 

baru yang substansinya sama dengan Keputusan Tata 

Usaha Negara yang lama. 

4) Apabila peristiwa hukum yang menjadi motifasi lahirnya 

keputusan tersebut sudah tidak relevan lagi. Hal ini 

didasarkan pada pendapat Van poe lie dalam teori rebus sic 

stantibus yang menyatakan bahwa setiap peristiwa hukum 

terjadi karena adanya motivasi-motivasi tertentu.  

 

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa badan peradilan yang diberi 

wewenang oleh undang-undang untuk menyatakan batal atau tidak sah 

keputusan tata usaha negara adalah Peradilan Tata Usaha Negara. 
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4. Macam-Macam Keputusan Tata Usaha Negara 

Secara teoretis dalam hukum administrasi dikenal ada beberapa macam 

keputusan dan sifatnya, sebagai berikut:
11

 

1) Keputusan deklaratour dan keputusan konstitutif. 

Keputusan deklaratour yaitu suatu keputusan yang menyatakan hukum, 

mengakui suatu hak yang sudah ada, menyatakan bahwa yang 

bersangkutan dapat diberikan hak yang sudah memenuhi syarat-syarat 

yang telah di tentukan. Ketika keputusan itu melahirkan atau 

menghapus suatu hubungan hukum atau keputusan itu menimbulkan 

suatu hak yang baru yang sebelumnya tidak di punyai oleh seorang 

yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, ia disebut dengan 

keputusan yang bersifat konstitutif. 

2) Keputusan positif dan keputusan negatif 

Keputusan positif adalah suatu keputusan yang menimbulkan keadaan 

hukum baru baik suatu hak maupun suatu kewajiban bagi pihak yang 

yang dikenai keputusan. Termasuk juga keputusan yang membatalkan 

keputusan, karena disini suatu keadaan hukum yang baru menggatikan 

keadaan hukum yang lama. Sedangkan keputusan negatif adalah 

keputusan yang tidak menimbulkan keadaan hukum yang ada. 

Ketetapan negatif dapat berbentuk pernyataan tidak berkuasa, 

pernyataan tidak terima, dan suatu penolakan. 

 

                                                           
11

 Eny Kusdarini, Dasar-dasar Hukum Admintratif Negara dan Asas-asas Umum yang Baik, cet.1, 

Yogyakarta: UNY Press, 2011, hal. 116-119. 



27 
 

3) Keputusan eenmalig (sementara) dan keputusan permanen. 

Dari sisi kekuatan hukum yang dimilikinya, Keputusan Tata Usaha 

Negara digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu: 

a) Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan hukum 

Eenmalig (sementara). Keputusan Tata Usaha Negara ini tegas 

menunjukan tenggang waktu dari keputusan tersebut, misalnya 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM). 

b) Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan hukum 

Keputusan Permanen. Hal ini berarti apabila telah dikeluarkan 

suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka kekuatan hukumnya 

tetap berlaku terus. Tetapi ada juga yang bersifat relatif, yaitu 

Keputusan Tata Usaha Negara yang digunakan hanya sekali dalam 

satu tahap tertentu saja, misalnya Ijin Mendirikan Bangunan 

(IMB). 

Selain penggolongan di atas, ada juga Keputusan Tata Usaha Negara 

yang jangka waktunya sementara tetapi samar-samar misalnya Surat 

Keterangan (SK) Pengangkatan Pegawai. Keputusan Tata Usaha 

Negara ini tidak ditentukan waktunya tetapi dapat dipercepat atau 

diperlambat berakhirnya. 

4) Keputusan intern dan keputusan ekstern. 

Keputusan intern adalah suatu keputusan yang hanya berlaku untuk 

menyelenggarakan hubungan-hubungan ke dalam lingkungan alat 

administrasi negara sendiri. Misalnya, Surat Keputusan Gubenur yang 
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berisi keputusan yang diperuntukan bagi pegawai-pegawai di 

lingkungan dareah provinsi yang bersangkutan. Keputusan ekstern 

adalah suatu keputusan yang dibuat untuk menyelenggarakan 

hubungan-hubungan antara alat administrasi Negara dengan swata atau 

antara dua atau lebih. 

5) Dispensansi, Lisensi, Konsensi dan Izin. 

a) Dispensasi adalah pernyataan dari pejabat administrasi yang 

berwenang, mengenai suatu ketentuan undang–undang tertentu 

memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang di 

dalam surat permintaanya. WF. Prins menyatakan bahwa 

dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu 

peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu 

hal yang istimewa (relaxatie legis). 

b) Lisensi adalan izin yang bersifat komersial dan mendatangkan laba. 

c) Konsensi adalah suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan 

yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali. 

Pekerjaan itu sebenarnya merupakan tugas dari pemerintah, tetapi 

oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada 

konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. 

Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi 

dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta 

syarat-syarat tertentu.  
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d) Izin, menurut Sjahran Basah yang dikutip Ridwan H.R,
12

 adalah 

perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang 

mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan 

persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan 

perundang-undangan. Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-

pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan 

pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu 

tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadan-keadan yang 

buruk. Tujuannya adalah mengatur tindakan-tindakan yang oleh 

pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun 

dapat dilakukan pengawasan. Izin pada dasarnya berkaitan dengan  

tindakan  yang dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan 

agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan 

perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap 

kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan 

dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-

tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu 

(dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan). 

5. Kewenangan  

Dalam studi mengenai Keputusan Tata Usaha Negara, topic 

tentang kewenangan merupakan pokok bahasan yang cukup penting. 

Kewenangan yang diberikan kepada pejabat tata usaha Negara untuk 

                                                           
12

 Ridwan, op.cit., hal. 206 
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membuat Keputusan Tata Usaha Negara harus didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang jelas. 

Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara mengutip 

definisi kewenangan dari para ahli sebagai berikut:
13

  

Menurut Bagir Manan, dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan 

menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang 

mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk 

melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut 

pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat 

keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan 

tertentu.  

 

Dalam buku yang sama, F.P.C.L. Tonner yang berpendapat tentang 

kewenangan sebagai berikut: 

 “Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevad als het 

vermogen om positief recht vast te srellen en Aldus 

rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en 

te scheppen” (kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap 

sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan 

dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara 

pemerintahan dengan waga negara). 

 

Kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam pembuatan 

Keputusan Tata Usaha Negara dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, 

sebagaimana dikemukakan oleh Indroharto, sebagai berikut:
14

 

a. Kewenangan Terikat. 

Kewenangan terikat adalah kewenangan yang diberikan kepada organ 

pemerintahan untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pembuat 

                                                           
13

 Ridwan, op.cit., hal. 100 
14

 Ibid., hal. 110 
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peraturan perundang-undangan tanpa kemungkinan untuk mengambil 

keputusan lain dari yang telah ditentukan undang-undang.
 15

 

b. Kewenangan fakultatif.  

Terjadi dalam hal badan tata usaha negara tidak wajib menerapkan 

wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan. 

c. Kewenangan bebas. 

Kewenangan bebas adalah kewenangan organ pemerintahan untuk 

mengambil keputusan tertentu berdasarkan inisiatif atau penilaiannya 

sendiri dan menginterpretasikan norma yang samar.
16

  

Dalam hal kewenangan bebas, undang-undang seringkali 

memberikan pejabat tata usaha Negara peluang untuk menentukan sendiri 

untuk membuat atau tidak membuat suatu keputusan.
17

 Dalam kondisi ini, 

yang digunakan untuk mengukur keabsahan keputusan bukan peraturan 

perundang-undangan melainkan hukum tidak tertulis berupa asas-asas 

umum pemerintahan yang baik. Jika sebuah keputusan muncul dari 

kewenangan bebas maka kemungkinan untuk pihak berkepentingan 

memberikan masukan lebih terbuka.  

Pengujian hakim terhadap keputusan yang muncul dari 

kewenangan terikat merupakan penilaian secara penuh.
18

 Dalam penilaian 

secara penuh, hakim akan menguji berdasarkan norma-norma hukum 

berupa peraturan perundang-undangan yang mendasari kewenangan 

                                                           
15

 Y. Pudiatmoko, op.cit.., hal. 96 
16

 Ibid 
17

 Ibid 
18

 Ibid 
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penerbitan keputusan. Sedangkan, untuk keputusan yang muncul dari 

kewenangan tidak terikat maka pengujian yang dilakukan hakim bersifat 

marginal.
19

 Penilaian secara marginal maksudnya adalah hakim menguji 

dengan melihat kenyataan yang ada, misalnya kewenangan dari pejabat 

tata usaha Negara yang mengeluarkan, ada tidaknya penyalahgunaan 

wewenang, ada tidaknya perlakuan yang sama, dan sebagainya. 

Terhadap keputusan yang muncul berdasarkan kewenangan terikat, 

tidak ada kemungkinan bagi pejabat atau badan tata usaha Negara yang 

berwenang untuk mengaitkan ketentuan, pembatasan atau syarat. 

20
Maksudnya adalah dalam hal ini pejabat/badan TUN yang berwenang 

hanya melaksanakan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan yang terkait. Atau dengan kata lain, pejabat atau badan TUN 

tidak memiliki kebebasan untuk pengambilan keputusan yang 

menyimpang dari ketentuan. Sedangkan untuk keputusan yang muncul 

dari kewenangan tidak terikat atau kewenangan bebas, pejabat atau badan 

TUN dimungkinkan untuk mengaitkan ketentuan, pembatasan, atau syarat-

syarat izin yang terkait.
21

 Pemberian syarat tambahan ini harus dilihat 

berdasarkan kewenangan pejabat atau badan TUN. 

Mengenai penarikan kembali, keputusan yang didasarkan pada 

kewenangan terikat lebih sulit untuk dilakukan penarikan kembali, 

penarikannya harus didasarkan pada syarat-syarat yang telah ditentukan 

                                                           
19

 Ibid 
20

 Ibid 
21

 Ibid 
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dalam peraturan perundang-undangan yang mendasari kewenangan itu.
22

 

Sedangkan, untuk penarikan keputusan yang didasarkan pada kewenangan 

bebas harus didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.
23

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Badan / Pejabat Tata Usaha 

Negara adalah yang diberi tugas oleh peraturan perundang-undangan 

untuk mengurus berbagai segi kehidupan masyarakat. Badan/ Pejabat Tata 

Usaha Negara diberi wewenang untuk melakukan perbuatan tata usaha 

negara yang dapat dikelompokkan dalam tiga macam perbuatan, yaitu: 

a. Mengeluarkan peraturan perundang-undangan (regelling) 

b. Mengeluarkan keputusan (beschikking) 

c. Melakukan perbuatan material (materielle daad) 

Dari perbuatan-perbuatan tersebut muncul hubungan hukum antara Badan 

atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha 

Negara yang bersangkutan dengan masyarakat atau badan hukum perdata 

yang terkait.  

Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara 

berikut ini:
24

 

1) Atribusi. 

Kewenangan yang diberikan secara langsung oleh undang-undang 

dasar ataupun undang-undang. Dalam atribusi, tanggung jawab dan 

                                                           
22

 Ibid 
23

 Ibid 
24

 Ridwan HR, loc.cit. 
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tanggung gugat ada pada badan atau jabatan yang bersangkutan. 

Apabila ada gugatan dari pihak tertentu maka yang bertanggung jawab 

adalah pemegang kewenangan itu. Dan yang dapat menggunakan 

kewenangan itu hanya badan atau pejabat bersangkutan. 

2) Pelimpahan  

Ada dua jenis pelimpahan yaitu delegasi dan mandat. 

a) Delegasi adalah wewenang yang bersumber dari penyerahan 

wewenang dari satu pejabat atau badan kepada pejabat atau badan 

lainnya dengan dasar peraturan perundang-undangan. Karena 

penyerahan wewenang tersebut, pemberi delegasi tidak dapat 

menggunakan wewenang itu kecuali setelah ada pencabutan 

dengan berdasarkan asas contraries actus. 

b) Mandat adalah wewenang yang bersumber dari proses atau 

prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi 

kepada pejabat yang lebih rendah (atasan bawahan). Perbedaannya 

dengan delegasi adalah mandat biasanya terjadi antara organ yang 

jabatan lebih tinggi dengan yang jabatannya lebih rendah, kecuali 

dilarang secara tegas. Dalam mandat, tanggung jawab dan 

tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat bukan pada 

penerima mandat. Dan baik pemberi mandat maupun penerima 

mandat keduanya dapat menggunakan kewenangan itu. 

Setiap wewenang dibatasi oleh isi/materi, wilayah/ruang, dan 

waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat wewenang . 
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aksudnya adalah bahwa di luar batas-batas itu suatu tindakan pemerintahan 

merupakan tindakan tanpa wewenang atau ketidakberwenangan atau 

onbevoegdheid. Secara umum, ketidakberwenangan dibedakan menjadi 

sebagai berikut: 

1) Ketidakberwenangan karena materi (onbevoegdheid ratione materiale) 

Ketidakberwenangan karena materi terjadi karena pajabat atau badan 

yang bersangkutan merasa berwenang padahal sesungguhnya secara 

materi tidak berwenang. 

2) Ketidakberwenangan karena wilayah (onbevoegdheid ratione loci) 

Ketidakberwenangan karena wilayah dapat terjadi apabila secara 

substansial bidang kewenangan pejabat yang bersangkutan, namun 

secara kewilayahan berada di luar wilayah kewenangannya. 

3) Ketidakberwenangan karena waktu (onbevoegdheid ratione temporis) 

Ketidakberwenangan karena waktu biasanya terjadi apabila terjadi 

perubahan peraturan dan waktunya berdekatan dengan keputusan yang 

dikeluarkan. 

Penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) terjadi 

ketika organ pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk 

mengeluarkan keputusan, dalam mengeluarkan suatu keputusan memiliki 

tujuan lain yang berbeda dengan tujuan diberikannya kewenangan itu 

kepadanya. Kesewenang-wenangan terjadi ketika badan atau pejabat 

pemerintah tidak melalui pertimbangan yang matang dalam mengambil 

keputusan. 
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B. PENGUJIAN KEABSAHAN KEPUTUSAN TATA USAHA 

NEGARA 

Terkait denngan bahasan di bagian sebelumnya mengenai perbuatan 

badan/pejabat TUN yang menjadi kewenangan PTUN adalah perbuatan 

mengeluarkan keputusan (beschikking). Keabsahan sebuah keputusan 

membawa konsekuensi mengikat atau tidaknya suatu keputusan. Pengujian 

sebuah keputusan tata usaha negara dilakukan melalui peradilan tata usaha 

negara. 

Peradilan tata usaha negara, mempunyai kewenangan untuk 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. 

Peradilan tata usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara 

pemerintah dan warga negara yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dan 

adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melangar hak-hak 

warganya.
25

  

Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah:
26

 

1) Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari 

hak-hak individu. 

2) Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan 

kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat 

tertentu.  

                                                           
25

 Riawan, op.cit., hal. 1 
26

 Keterangan pemerintah di hadapaan sidng paripurna DPR-RI mengenai RUU-PTUN tanggal 29 

April 1986 dalam Ibid 
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Pengujian yang dilaksanakan oleh peradilan Tata Usaha Negara ditujukan agar 

terwujud kesatuan yang harmonis antara umum abstrak yang terkandung 

daklam peraturan dasar suatu keputusan Tata Usaha Negara, dengan norma 

konkrit individual yang menjadi ciri dari keputusan Tata Usaha Negara. 

Dalam pelaksanaannya, peradilan TUN berlandaskan pada hukum 

acara ptun yang mengandung asas-asas berikut ini:
27

 

1) Asas praduga rechtmatig. Asas ini mengadung makna bahwa setiap 

tindakan penguasa selau dianggap rechtmatig sampai ada pembuatnya. 

Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat. 

Asas ini terdapat pada Pasal 67 UU No 5 Tahun 1986. 

2) Asas pembuktian hakim yang menetapkan beban pembuktian hal ini 

berbeda dengan kententuan Pasal 1865 BW. Asas ini dianut Pasal 107 UU 

Nomor 5 Tahun 1986, hanya saja masih dibatasi pasal 100 UU Nomor 5 

Tahun1986. 

3) Asas keaktifan hakim (dominus litis). Keaktifan hakim dimaksudkan untuk 

mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat tata 

usaha negara sedang penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. 

Penerapan asas ini antara lain terdapat dalam kententuan Pasal 58, 63 Ayat 

(1) dan (2), Pasal 80 dan Pasal 83 UU Nomor 5 Tahun 1986. 

4) Asas putusan pengadilan mempunyai kekuataan mengikat erga omnes 

sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan 

                                                           
.
27

 Riawan Tjandra, op.cit., hal. 11 
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demikian, putusan pengadilan tata usaha negara berlaku bagi siapa saja 

tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. 

1. Peran Aktif Hakim Peradilan Tata Usaha Negara 

Topik peran aktif hakim terkait dengan ciri khusus yang 

merupakan karakteristik hukum acara peradilan tata usaha negara sebagai 

berikut: 

a. Peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari 

kebenaran materiil sebagai kompensasi ketidakseimbangan kedudukan 

antara penggugat dan tergugat. 

b. Sistim pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas 

(vrijbewijs) yang terbatas. 

c. Adanya asas praduga rechtmatig atau benar menurut hukum atau 

presumptio iustea causa. Asas ini menganggap bahwa setiap tindakan 

penguasa selalu harus dianggap berdasarkan hukum (benar) sampai 

ada pembatalan. Dalam asas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan 

KTUN yang digugat (Pasal 67 ayat (1) UU No.5 tahun 1986); 

d. Keputusan hakim tidak boleh bersifat ultra petita (melebihi tuntutan 

penggugat) tetapi dimungkinkan adanya reformatio in peius 

(membawa penggugat dalam keadaan yang lebih buruk) sepanjang 

diatur dalam UU. 

e. Terhadap putusan hakim TUN berlaku asas erga omnes, artinya bahwa 

putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, 

tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak lain yang terkait. 
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f. Dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlaku asas auti et alteram 

partem yaitu para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar 

penjelasannya sebelum hakim membuat putusan. 

g. Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan atau bila tidak ada 

kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan. 

h. Kebenaran yang dicapai adalah kebenaran materiil dengan tujuan 

menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan 

umum. 

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peran 

aktif hakim terlihat dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 80 ayat 

(1), Pasal 85, Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 103 ayat (1). 

Asas keaktifan hakim disebut juga dengan asas dominus litis 

merupakan asas yang dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para 

pihak yang tidak seimbang. Pihak tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata 

Usaha Negara yang tentu menguasai peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan kewenangan dan atau dasar dikeluarkannya keputusan 

yang digugat, sedangkan pihak penggugat adalah perorangan atau badan 

hukum perdata yang belum tentu mengetahui dengan baik peraturan 

perundangan yang dijadikan sumber dikeluarkannya keputusan yang 

digugat. 

Tugas seorang Hakim ialah menetapkan hukum untuk suatu 

keadaan tertentu, atau menerapkan hukum atau undang-undang, 
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menetapkan apakah yang “hukum” antara dua pihak yang bersangkutan 

itu. Dalam sengketa yang berlangsung di muka Hakim itu, masing-masing 

pihak mengajukan dalil-dalil (posita) yang saling bertentangan. Hakim 

harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan 

dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduk perkara yang 

ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, Hakim dalam amar atau “dictum” 

putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang 

dikalahkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan itu tadi, Hakim harus 

mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian. Kesewenang-wenangan 

(willekeur) akan timbul apabila Hakim dalam melaksanakan tugasya itu, 

diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, 

biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan Hakim itu harus 

didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat 

bukti. Dengan alat bukti ini, masing-masinng pihak berusaha 

membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada 

Hakim yang diwajibkan memutus perkara mereka. 

Dalam pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara 

diperlukan prinsip kebenaran materiil untuk menjangkau substansi 

keabsahan keputusan tata usaha negara melalui keaktifan hakin dalam 

persidangan di peradilan tata usaha negara.  

Penerapan asas hukum termasuk asas-asas umum pemerintahan 

yang baik oleh hakim administrasi di pengadilan secara teknis dapat 
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melalui dua cara yakni melalui penalaran hukum induksi dan deduksi.
28

 

Pada metode induksi, langkah pertama yang dilakukan hakim yang 

menangani sengketa adalah merumuskan fakta, mencari hubungan sebab 

akibat dan mereka-reka probabilitasnya. Sedangkan dalam metode deduksi 

langkah awalnya adalah mengumpulkan fakta, kemudian upaya penerapan 

asas hukum.
29

 

Selanjutnya, Hakim PTUN perlu juga memperhatikan asas-asas 

yang berkaitan dengan isi keputusan/penetapan dalam menilai sebuah 

KTUN, yaitu asas kepastian hukum/asas kepercayaan, asas kesamaan, asas 

detournement de pouvoir, asas kecermatan materiil, asas keseimbangan 

(evenredigheidsbeginsel), asas kesewenang-wenangan. Penggunaan asas-

asas ini dalam pengujian KTUN disesuaikan dengan ketentuan pasal 53 

UU PTUN, yaitu meliputi meliputi 3 (tiga) aspek yaitu: 

a. Aspek kewenangan, yaitu meliputi hal berwenang, tidak berwenang 

atau melanggar kewenangan.  

b. Aspek Substansi/Materi, yaitu meliputi pelaksanaan atau penggunaan 

kewenangannya apakah secara materi/substansi telah sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

c. Aspek Prosedural, yaitu apakah prosedur pengambilan Keputusan Tata 

Usaha Negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan 

dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak. 

                                                           
28

 Philipus M Hadjon dalam Jazim Hamidi, Penerapan AUPL di Lingkungan Peradilan Indonesia, 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 13 
29

 Ibid 
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2. Sengketa Tata Usaha Negara 

Peradilan administrasi memiliki kompetensi untuk menyelesaikan 

sengketa tata usaha Negara yang bertujuan agar kekuasan yang dimiliki 

oleh penguasa tidak dijalankan secara bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan 

yang baik.
30

  

Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 mendefinisikan 

Sengketa Tata Usaha Negara sebagai sengketa yang timbul dalam bidang 

Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan 

atau pejabat Tata Usaha, baik pusat maupun di daerah, sebagai akibat 

dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa 

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Subjek yang bersengketa adalah orang atau  badan  hukum privat di 

satu pihak dan badan atau pejabat tata uasaha Negara di pihak yang lain. 

Objek sengketa Tata usaha Negara adalah keputusan yang di kelurkan oleh 

badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan yang 

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara dikeluarkan oleh 

badan atau pejabat tata usaha Negara.
31

  

3. Ruang Lingkup Peradilan Tata Usaha Negara 

Dalam pelaksanaannya, kekuasaan kehakiman di lingkungan 

peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha 

Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang keduanya berada 

                                                           
30

 Riawan Tjandra, op.cit., hal. 22 
31

 Riawan Tjandra, op.cit., hal. 17 
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dibawah pengawasan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara 

Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat 

pertama berkedudukan di kota atau kabupaten dengan daerah hukumnya 

meliputi kota atau kabupaten tersebut. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara berkedudukan di ibukota propinsi dan daerah hukumnya 

meliputi wilayah propinsi, pengadilan ini merupakan pengadilan tingkat 

banding terhadap sengketa tata usaha Negara. 

Sudikno Mertokusumo menyakatakan bahwa agar suatu perkara 

dapat di tinjau dari segala segi sehingga pemeriksaannya tuntas, serta 

untuk mencegah atau setidaknya-tidaknya mengurangi kekeliruan 

pemeriksaan perkara diadakanlah pemeriksaan dalam 2 tingkat yaitu 

pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.
32

 Seperti, di 

dalam Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 disebutkan 

bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat 

pertama. 

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan 

pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara seperti yang diatur dalam Pasal 122 UU No. 5 

tahun 1986. Pemeriksaan tingkat bading merupakan pemeriksaan oleh 

judex factie tingkat yang terakhir.  Pada pemeriksaan di tingkat banding 

pemeriksaan dilakukan secara keseluruhan, baik, mengenai fakta-fakta 
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 Riawan Tjandra, op.cit., hal. 15 
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penerapan hukumnya dan putusan berakhir yang telah di jatuhkan oleh 

hakim tingkat pertama pada memeriksa perkara nya dapat diulang.
33

 

Berdasarkan pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dapat 

disimpulkan bahwa kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara adalah:
34

 

1. Bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata 

Usaha Negara di tingkat banding; 

2. Betugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama 

dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan TUN 

di dalam daerah hukumnya. 

3. Betugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di 

tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 48 UU PTUN. 

Puncak dari peradilan dalam lingkungan Tata Usaha Negara diatur 

dalam pasal 5 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 yang menyatatakan bahwa 

kekuasaan kehakiman dalam lingkup PTUN berpuncak pada pemberian 

kekuasaan dan wewenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan 

kasasi kepada Mahkamah Agung merupakan implementasi dari Undang-

Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
35

 Didalam UU No. 5 tahun 2004 

Pasal 30 ayat (2) dan (3) disebutkan adanya kewajiban setiap hakim agung 

menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis terhadap 

                                                           
33

 Riawan Tjandra, op.cit., hal. 149 
34

 Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN 
35

 Pasal 28,29 dan 30 UU No 14 tahun 1985, di ubah dengan UU no 5 tahun 2004 tentang 

Mahkamah Agung disarikan dari SF. Marbun, op.cit., hal. 302 
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segala perkara yang diperiksanya dan pendapat itu menjadi hal yang tak 

terpisahkan dari putusan tersebut. 

Dalam Pasal 30 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang 

diubah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun  2004 tentang 

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau 

penetapan pengadilan dari semua Lingkungan peradilan karena: 

a. Suatu pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenagnya. 

b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. 

c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh 

peraturan perundang Undang–undangan yang mengacam kelalain itu 

dengan batalnya putusan bersangkutan. 

Pada umunya dalam hukum acara dikenal adanya kewenangan 

(kompentensi) suatu badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili 

suatu perkara. Kompentesi tersebut di bedakan atas kompentesi relatif dan 

kompentesi absolut.  

a. Kompentensi Absolut  

Kompentensi Absolut pada dasarnya adalah kewenangan pengadilan 

sesuai dengan objek atau materi atau sengketa pokok. Yang 

berhubungan dengan kewenangan PTUN memeriksa dan mengadili 

suatu sengketa menurut objek atau materi atau pokok sengketa. 

Tindakan selebihnya menjadi kompetensi peradilan umum atau 

peradilan (tata usaha negara) militer atau bahkan untuk masalah 

pembuatan peraturan (regeling) yang dibuat oleh pemerintah dan 
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bersifat umum, kewenangan untuk mengadilinya berada pada 

Mahkamah Agung melalui hak uji materiil. 

b. Kompentensi relatif.  

Kompentesi relatif adalah bahwa kewenangan suatu pengadilan di 

tentukan berdasarkan wilayah hukum yang menjadi wilayah 

kewenangan suatu pengadilan berwenang memeriksa suatu sengketa, 

apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bersengketa 

berkediaman di wilayah hukumnya. Kompentesi relatif wilayah hukum 

pengadilan Tata Usaha Negara, dibedakan atas tiga daerah wilayah 

hukum, masing–masing meliputi tempat salah satu badan hukum 

wilayah kabupaten atau kota dan provinsi. 

4. Alasan Gugatan Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 

Dasar gugatan  merupakan bagian yang terpenting dari gugatan 

yang fungsinya menetukan pada pemeriksaan di sidang pengadilan di 

peradilan Tata Usaha Negara karena dasar gugatan merupakan titik tolak 

pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan.
36

 Dasar untuk mengajukan 

gugatan menurut Pasal 53 Ayat (2) sub a UU Nomor 5 Tahun 1986 adalah 

karena keputusan yang dikeluarkan tersebut oleh penggugat dianggap: 

i. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

baik bersifat produral/formal. 

ii. Bertentangan dengan ketentuan-kententuan dalam peraturan 

perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial. 
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iii. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang  tidak 

berwenang. 

Setelah dikeluarkan Undang-Undang No 9 Tahun 2004 dasar atau alasan 

gugatan yang membatalkan suatu keputusan TUN adalah; 

1) Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2) Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-Asas Umum 

Pemerintah yang baik. 

Perubahan terlihat pada UU Nomor 9 Tahun 2004 yang 

menuliskan secara eksplisit bahwa asas-asas umum pemerintahan yang 

baik (AAUPB) dapat dijadikan alasan untuk menggugat suatu keputusan 

Tata Usaha Negara. UU No. 5 Tahun 1986 tidak secara eksplisit mengatur 

mengenai penerapan AAUPB sebagai alasan gugatan, hanya dua asas 

AAUPB secara khusus diatur sebagai alasan gugatan yaitu asas larangan 

penyalahgunaan wewenang dan asas larangan tidak sewenang-

wenang. Ketika dilakukan perubahan terhadap UU No. 5 Tahun 1986 yaitu 

dengan UU No. 9 Tahun 2004, salah satu perubahan mendasar yang diatur 

adalah tentang alasan  gugatan. Perubahannya adalah dengan 

dimasukannya AAUPB sebagai salah satu alasan yang  dapat digunakan 

untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini berarti bahwa 

AAUPB menjadi norma hukum positif yang dapat dijadikan sebagai 

alasan gugatan dan sebagai alat yuridis untuk menguji KTUN oleh Hakim 
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PTUN. Asas tersebut bukan merupakan sebuah norma yang mudah di ukur 

di dalam pelaksanaannya. 

5. Putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara 

Proses memutuskan dalam pembuatan putusan harus 

mencerminkan 4 (empat) kriteria pokok dari asas-asas peradilan yang baik 

sebagaimana diutarakan oleh De Waard dalam Sidharta yang di kutip R. 

Wiyono;
37

 

1. Decisive beninset, asas bahwa seorangn hakim harus menjatuhkan 

putusan dan di dalam tenggang waktu yang pantas. 

2. Verdidigins beginsel, asas bahwa setiap pihak yang berkara berhak atas 

kesempatan membela diri dan bahwa kedua belah pihak juga harus 

mendapat kesemp[atan dan perlakukan yang sama. 

3. Onpartijdegheids beginsel, asa bahwa putusan dijatuhkan secara 

obyektif, tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi. 

4. Motiverings beginsel, asas bahwa putusan hakim harus memuat alasan-

alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti. 

Setiap orang bersengketa di pengadilan mengharapkan adanya 

suatu putusan dan putusan itu merupakan tujuan akhir dari setiap oranng 

yang bersengketa. Sehubungan dengan upaya menemukan atau mencari 

hukum dari tindakan sewenang wenangan pejabat tata usaha Negara hakim 

peradilan tata usaha Negara  perlu berhati- hati dalam pembuatan putusan 

di pengadilan tata usaha Negara mengingat asas setiap putusan pempunyai 

                                                           
37
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kekuatan mengikat  sesuai dengan karakter hukum public sengketa tata 

usaha Negara.
38

 

Dalam hukum acara PTUN juga dikenal adaanya 2 macam putusan 

sama halnya dengan putusan dalam hukum acara perdata.
39

 Ditinjau dari 

prosesnya, putusan terdiri dari:
40

 

1. Putusan akhir. 

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau 

perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini 

terdiri dari: 

a. Putusan yang menghukum adalah putusan yang bersifat 

menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. 

Meliputi member, berbuat, dan tidak berbuat. 

b. Putusan akhir yang bersifat menciptakan. Yaitu putusan yang 

meniadakan atau menciptakan keadaan hukum. 

c. Putusan declaratoir adalah putusan yang isinya bersifat 

menerangkan atau menyatakan apa yang yang sah. 

2. Putusan sela atau putusan antara. 

Putusan sela adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum 

mengeluarkan putusan akhir dengan maksud mempermudah pemeriksa 

perkara selanjutnya dalam rangka memberikan putusan akhir. Dalam pasal 

97 ayat 7 UU No 5 tahun 1986 putusan akhir dapat berupa:
41
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a. Gugatan ditolak: menolak gugatan berarti memperkuat keputusan 

badan atau pejabat administrasi Negara. 

b. Gugatan dikabulkan: mengabulkan gugatan berarti tidak membenarkan 

keputusan badan atau pejabat administrasi Negara. Dalam hal gugatan 

dikabulkan maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan 

kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara yang mengeluarkan Keputusan tata Usaha Negara berupa:
42

 

- pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; 

atau,  

- pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan 

menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau 

- penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan 

didasarkan pada Pasal 3. 

c. Gugatan tidak diterima: tidak menerima gugatan berarti gugatan tidak 

memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan. 

d. Gugatan gugur. Gugatan gugur apabila pihak atau kuasanya 

kesemuanya tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan dan 

telah dipanggil. 

Menurut putusan akhir tersebut diatas, menurut sifatnya putusan 

pengadilan Tata Usaha Negara dapat dibagi dalam 3 jenis yaitu; 

a. Putusan bersifat pembebanan yaitu tergugat dibebani untuk 

membatalkan surat keputusan yang digugat. 
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b. Putusan yang bersifat peryataan adalah putusan yang hanya 

menegaskan suatu keadaan hukum yang sah. 

c. Putusan yang bersifat penciptaan adalah putusan yang melenyapkan 

suatu keadaan hukum atau melahirkan atau menciptakan suatu keadaan 

hukum baru. 

Ditinjau dari kekuatan putusan maka tiga macam kekuatan yang 

terdapat pada putusan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan eksekutorial dan 

kekuatan pembuktian.
43

 

Analisis hakim dalam memutuskan sengketa tata usaha Negara 

dapat meliputi prosedur berikut dan berikut adalah beberapa hal yang perlu 

dicermati dalam penyusunan putusan hakim:
44

 

1) Pertimbangan tentang duduk perkara. 

a. Analisis logika: induktif 

b. Memuat dali-dalil para pihak. 

c. Deskripsi bukti-bukti yang diajukan para pihak (bukti tertulis dan 

saksi) 

d. Setiap paragraf harus dimuat secara lengkap, karena hakim harus 

mengadili setiap butir dalil. 

e. Dalam sengketa tata usaha Negara hakim dapat menyempurnakan 

atau melengkapi analisis terhadap obyek sengketa yang diajukan 

para pihak. 
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f. Apabila ada dalil yang tidak dipertimbangkan oleh hakim, dapat 

menjadi alasan kasasi. 

2) Pertimbangan tentang hukumnya. 

a. Analisi logika: deduktif 

b. Memuat penilaian 

c. Pendirian hakim berdasarkan keyakinan terhadap suatu sengketa 

tata usaha Negara. 

d. Konklusi dari perbedaan pendapat para pihak. 

e. Didasari asas ius curaia novit.
45

 

f. Dapat mengadung indentifikasi AAUPB. 

g. Merupakan penelian tetang hubungan yuridis antara keputusan 

TUN dengan kerugian yang di timbulkannya. 

h. Didalamnya mengadung prinsip pembebanan pembuktian. 

3) Bab mengadili: 

- Bersifat declaratoir 

- Bersifat condemnatoir. 

6. Dasar-Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara 

Dasar gugatan yang diajukan penggugat adalah sama dengan dasar 

pengujian yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan Tata 

Usaha Negara terhadap KTUN yang disengketakan.
46

 Karena dalam 

peradilan tata usaha negara, penyelesaian sengketa berkaitan dengan 
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 Asas ius curia novit: hakim dianggap tahu semua hukum. 
46
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persoalan keabsahan sebuah keputusan tata usaha negara.
47

 Oleh karena 

itu, dasar pengajuan gugatan sekaligus merupakan dasar pengujian 

mengenai keabsahan dari sebuah keputusan tata usaha negara. 
48

 

Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara diperlukan suatu 

ukuran yang secara transparan dapat digunakan semua pihak untuk 

menguji suatu KTUN yang disengketakan di Negara hukum dasar 

penngujian harus bersifat rechtmatig. Artinya harus tetap mengunakan 

ukuran-ukuran yang di ditentukan oleh peraturan-peraturan perundang-

undangan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis.
49

 

R. Wiyono mejabarkan dasar/alasan gugatan dari ketentuan yang 

terdapat dalam Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 sebelum diubah dengan 

UU No. 9 Tahun 2004 yang menjadi dasar pengujian oleh hakim Peradilan 

TUN : 

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan 

peraturan perundangundangan yang berlaku; 

 

Maksudnya adalah bahwa KTUN yang digugat bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bersifat 

prosedural/formal dan bersifat material/substantial. 

2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan 

keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan 

wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang 

tersebut; 

 

Maksud dari frase tidak berwenang adalah:  
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a. Tidak berwenang ratio materie: yang mengeluarkan bukan pejabat 

berwenang 

b. Tidak berwenang ratio loci: wilayah yang mejadi objek TUN 

bukan wewenang pejabat pemberi Keputusan.  

c. Tidak berwenang ratio tempiris: jangka waktu keputusan telah 

habis. 

3. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan 

atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang 

tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada 

pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. 

 

Maksudnya adalah bahwa KTUN dikeluarkan atas dasar 

penyalahgunaan wewenang dan dikeluarkan atas dasar perbuatan 

sewenang-wenang. 

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, 

alasan gugatan dan dasar pengujian suatu keputusan yang dikeluarkan atas 

dasar menyalahgunakan kewenangan/yang dikeluarkan juga atas dasar 

perbuatan sewenang-wenang diubah menjadi AUPB yang lebih eksplisit.
50

 

Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa 

alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan dan menjadi dasar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
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a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan 

dengan peraturan perundangundangan yang berlaku 

Menurut penjelasaan pasal 53 ayat (2) huruf a menyebutkan 

bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila yang 

bersangkutan: 

a. Bertentangan dengan ketentuan¬ketentuan dalam peraturan 

perundang¬undangan yang bersifat prosedural/formal.  

b. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan yangbersifat material/substansial.  

c. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 

tidak berwenang. 

Keputusan tata usaha negara dapat dikatakan sah apabila sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat 

menyangkut substansinya maupun prosedur dan bentuk dari keputusan 

itu, dan dapat pula berkaitan dengan kewenangan organ yang 

mengeluarkan keputusan itu. Menyangkut substansi, maksudnya 

adalah syarat yang diatur didalam peraturan perundang-undangan 

mengenai isi keputusan terkait harus dimuat. Apabila tidak memuat 

hal-hal sebagai mana yang diatur, maka keputusan itu telah 

bertentangan dengan peraturan yang berlaku menyangkut isi atau 

substansinya. Berkaitan dengan prosedur, peraturan perundang-

undangan menentukan persyaratan prosedural suatu keputusan dapat 
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diterbitkan. Persyaratan yang bersifat prosedural-formal ini harus 

diperhatikan. Dan yang terakhir, berkaitan dengan kewenangan, 

kewenangan merupakan hal yang penting karena subyek hukum publik 

hanya dapat melakukan perbuatan hukum publik ketika dilengkapi 

dengan kewenangan. Tanpa kewenangan, subyek tidak dapat 

melakukan perbuatan hukum publik, termasuk tidak dapat 

mengeluarkan keputusan berupa izin. 

Dalam pengujian keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, 

pengujian yang di lakukan oleh Peradilan Administrasi terhadap suatu 

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang 

dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara. Pengujian seperti ini 

disebut pengujian dalam arti sempit karena pengujian dilihat dari segi 

materiil, penguji materiil adalah pengujian dilakukan terhadap isi, 

material atau subtansi. Pengujian juga bisa diliat dalam segi formal 

ketika keputusan berupa atribusi.  

Keterikatan organ pemerintahan pada peraturan-peraturan 

perundangan-undangan pada dasarnya mutlak; pejabat pemerintah 

tidak boleh menyimpanginya. Pada pengujian keabsahan Keputusan 

Tata Usaha Negara karena betentangan dengan suatu peraturan 

perundang-undangan sangat penting menyangkut peraturan formil atau 

materiil. Bagi negara suatu negara hukum dasar pengujian harus 

bersifat rechtmatig, artinya harus mengunakan ukuran-ukuran yang 

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pengujian harus diukur dari segi yuridis. Hukum positif menentukan 

ukuran sebagai dasar pengujian mengukur tindakan administrasi. 

Dalam pengujian seperti ini pengadilan administrasi melakukan 

pengujian dari segi hukumnya terhadap suatu keputusan yang 

bersengketa akan lebih mudah karena melihat fakta yang relevan yang 

telah dikeluarkan dan mencocokannya dengan rumusan dasarnya. 

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan 

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 

SF Marbun, dalam bukunya yang berjudul Peradilan 

Administrasi Negara dan Upaya Administatif Di Indonesia, 

berpendapat bahwa suatu keputusan bertentangan dengan peraturan-

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum  tidak tertulis 

yang tumbuh dan berkembang dalam praktek penyelegaraan 

pemerintahan, yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
51

  

Asas dalam bahasa belanda dalam konteks hukum disebut 

beginsel, principle dalam bahasa inggris dan principium dalam bahasa 

Yunani.
52

 Kata principium memiliki arti mengambil atau meletakkan 

sesuatu sebagai hal pertama, awal mula, pangkal pokok, asas, dasar, 

dan pondasi.
53

 Asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 

3 makna, pertama adalah dasar (sesuatu yg menjadi tumpuan berpikir 

                                                           
51

 Ibid. 
52
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hal 100 
53
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atau berpendapat); kedua, dasar cita-cita; dan ketiga, hukum dasar.
54

 

Asas adalah norma dasar yang paling umum yang tidak dapat 

diabstraksikan lagi.
55

 Perbedaan antara asas dan norma secara 

sederhana adalah asas dipahami sebagai dasar pemikiran yang umum 

dan abstrak, idée atau konsep dan tidak mempunyai sanksi, sedangkan 

norma merupakan aturan yang konkrit, penjabaran dari ide, dan 

mempunyai sanksi.
56

 Asas yang dimaksud dalam konteks Asas-Asas 

Umum Pemerintahan yang Baik adalah asas yang bersifat khusus 

sebagaimana disarikan dari pendapat Hans Kelsen yaitu “a legal 

system includes not only legal rules, but also legal principles” yang 

dengan demikian dapat diartikan bahwa asas hukum merupakan satu 

unsur dari sistem hukum.
57

 Asas hukum memiliki dua fungsi terhadap 

kaidah hukum yaitu sebagai fondasi dari hukum positif dan sebagai 

batu uji kritis terhadap sistem hukum yang dibentuk.
58

 Maksud dari 

fungsi sebagai fondasi hukum positif adalah asas-asas melandasi 

hukum positif yang khusus atau melandasi pranata hukum tertentu atau 

melandasi suatu bidang hukum tertentu.
59

 Sedangkan fungsi sebagai 

batu uji kritis maksudnya adalah sebagai pedoman kaidah perilaku 

maupun putusan hakim.
60
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Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dikenal di banyak 

Negara, antara lain di Belanda dikenal dengan Algemene Beginselen 

van Behoorlijk Bestuur, di Inggris disebut dengan The Principal of 

Natural Justice, di Perancis disebut sebagai Les Principaux Generaux 

du Droit Coutumier Publique, di Belgia disebut dengan Algemene 

Rechtsbeginselen, di Jerman dikenal dengan Verfassung Prizipien, dan 

di Indonesia disebut sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang 

Baik.  

Momentum sidang Konstituante 1956– 1959, merupakan 

tonggak sejarah bagi pertumbuhan Asas-Asas Umum Pemerintahan 

Yang Baik di Indonesia, karena pada waktu itu Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik dijadikan sebagai salah satu konsep dasar 

menuju terselenggaranya “pemerintahan yang konstitusional”.
61

 

Menurut Jazim Hamidi, sebetulnya Pemerintah sudah berulang kali 

memprakarsai normatifisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang 

Baik ke dalam suatu Undang-Undang.
62

 Namun upaya tersebut baru 

terealisir secara formal setelah diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Itu pun 

belum dicantumkan secara tegas ke dalam salah satu pasalnya, kecuali 

baru sebagian asas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

yaitu asas larangan penyalahgunaan wewenang (detournement de 
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pouvoir) dan asas larangan tidak sewenang-wenang (willekeur).
63

 

Ketentuan pasal dimaksud, sebagaimana yang dimuat dalam pasal 53 

ayat (2) butir b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: 

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: 

b. Badan atau Pejabat Administrasi Negara pada waktu 

mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan 

lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. 

c. Badan atau Pejabat Administrasi Negara pada waktu 

mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan 

yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak 

sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan 

keputusan tersebut. 

 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara  membawa perubahan penting terhadap hukum acara peradilan 

tata usaha negara. Terdapat tiga perubahan substansial dalam hukum 

acara PTUN yang diatur dalam perubahan undang-undang ini, salah 

satunya adalah mengenai alasan gugatan (beroepsgrunden) yaitu 

dimasukannya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai 

salah satu alasan yang dapat digunakan untuk menggugat Keputusan 

Tata Usaha Negara. Aturan mengenai asas-asas umum pemerintahan 

yang baik dapat digunakan sebagai alasan gugatan tercatum dalam 

dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai 

berikut: 
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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. 

 

Dengan masuknya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maka asas-asas 

tersebut telah mempunyai landasan yang kuat secara yuridis formal. 

Dengan demikian, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah 

dijadikan sebagai norma hukum positif yang dapat dijadikan sebagai 

alasan gugatan, dan disisi lain juga akan dijadikan sebagai alat yuridis 

untuk menguji Keputusan Tata Usaha Negara oleh Hakim Pengadilan 

Tata Usaha Negara.  

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara 

harus memperhatikan aspek legalitas, aspek hierarki hukum, dan aspek 

moralitas yang bersendikan keadilan.
64

 Jazim Hazmidi berpendapat 

bahwa pada aspek yang terakhir inilah, Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik berfungsi sebagai salah satu dasar 

pertimbangan bagi pejabat administrasi negara dalam mengeluarkan 

kebijakannya.
65

 Maksudnya adalah bahwa kebijakan yang dibuat tanpa 

mempehatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik justru akan 
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berhadapan dengan asas-asas sebagai alat uji untuk membatalkan 

kebijakan tersebut.
66

  

Sebagai norma hukum, asas-asas umum pemerintahan yang 

baik memiliki pengaruh pada 3 bidang yaitu pada bidang penafsiran 

dan penerapan dari ketentuan perundang-undangan, pada bidang 

pembentukan beleid pemerintahan di mana organ pemerintahan diberi 

kebebasan kebijaksanaan oleh peraturan perundang-undangan atai 

tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang membatasi kebebasan 

kebijaksanaan yang akan dilakukan itu, pada waktu pelaksanaan 

kebijaksanaan.
67

 

Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebenarnya 

merupakan bagian dari asas-asas hukum umum yang secara khusus 

berlaku dan penting artinya bagi perbuatan-perbuatan hukum 

pemerintahan.
68

 Dalam konteks hukum administrasi, keberadaan asas-

asas umum pemerintahan yang baik berfungsi sebagai pegangan bagi 

pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, menjadi alat 

uji bagi hakim administrasi dalam menilai keputusan pejabat 

administrasi negara, dan sebagai dasar alasan gugatan bagi masyarakat 

dalam mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang 

merugikan.
69

 Seperti yang telah disebutkan di bagian sebelumnya 
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bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan sebuah 

norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan, maksudnya 

disini adalah bahwa asas-asas ini dipahami sebagai kaidah hukum 

tidak tertulis dan merupakan pencerminan norma-norma etis dalam 

pemerintahan yang wajib diperhatikandan dipatuhi.
70

 Selain itu, asas-

asas ini dipahami sebagai asas-asas yang dijadikan sebagai dasar dan 

tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, sehingga 

dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik, 

sopan, adil, terhormat, bebas dari pelanggaran peraturan, tindakan 

penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Asas-

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan landasan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. Asas ini merupakan dasar 

penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, di samping sebagai 

norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan.
71

 

Berikut adalah asas-asas yang termasuk dalam Asas-Asas 

Pemerintahan yang Baik menurut para ahli: 

1. Komisi de Monchy, mengemukakan asas-asas yang termasuk 

dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah 
72

 

asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas persamaan, asas 

bertindak cepat, asas motivasi, asas jangan mencampuradukkan 

kewenangan, asas fair play, asas keadilan dan kewajaran, asas 

menanggapi penghargaan yang wajar, asas meniadakan akibat-

                                                           
70
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akibat keputusan yang batal, asas perlindungan hukum, asas 

kebijaksanaan, asas penyelenggaraan kepentingan umum. 

 

2. Crince Le Roy, seperti yang dikutip Koentjoro Poerbopranotno 

mengemukakan 11 butir asas pemerintahan yang baik yang 

kemudian ditambah 2 asas oleh Koentjoro sehingga menjadi 13 

asas sebagai berikut:
73

 

a. Asas kepastian hukum 

Demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah 

dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, 

sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan. Asas ini 

berkaitan dengan prinsip dalam Hukum Administrasi Negara, 

yaitu asas het vermoeden van rechtmatigheid atau presumtio 

justea causa, yang berarti setiap keputusan badan atau pejabat 

tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut 

hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan 

sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh 

hakim administrasi. 

 

b. Asas keseimbangan 

Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman 

jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai.  

 

c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan 

Asas ini menghendaki agar badan pemerintahan mengambil 

tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-

kasus yang faktanya sama.  Menurut Philipus M. Hadjon, tidak 

ada kasus yang mutlak sama dengan kasus lain meskipun 

tampak serupa, maka ketika pemerintah menghadapi berbagai 

kasus yang tampak sama, pemerintah harus bertindak cermat 

untuk mempertimbangkan titik-titik persamaan. Asas ini 

terkesan kabur bila dikaitkan dengan pendapat Van 

Vollenhoven, yang menyatakan bahwa sifat tindakan 

pemerintah itu kasuistis, artinya suatu peristiwa tertentu tidak 

berlaku tindakan yang sama terhadap peristiwa lainnya. 
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d. Asas bertindak cermat,  

Pemerintah bertindak cermat dalam melakukan berbagai 

aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga 

tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Asas 

kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum 

mengambil keputusan, meniliti semua fakta yang relevan dan 

memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam 

pertimbangannya.  

 

e. Asas motivasi dalam setiap keputusan 

Setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai 

motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam 

menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan atau 

motivasi itu tercantum dalam keputusan.  Menurut SF.Marbun, 

setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang 

dikeluarkan harus didasari alasan dan alasannya harus 

jelas,terang, benar, objektif, dan adil. Motivasi perlu 

dimasukkan agar setiap orang dapat dengan mudah mengetahui 

alasan atau pertimbangan dikeluarkannya keputusan tersebut, 

sehingga mereka yang tidak puas dapat mengajukan keberatan 

atau banding. Asas motivasi atau disebut juga dengan asas 

pemberian alasan dapat dibedakan dalam tiga subvarian berikut 

ini: 

i) Syarat bahwa suatu keputusan harus diberi alasan 

Pemerintah harus dapat memberikan alasan mengapa ia 

mengambil keputusan tertentu. Yang berkepentingan 

berhak mengetahui alasan-alasannya. Agar perlindungan 

Hukum Administrasi dapat berfungsi dengan baik, hak 

memperoleh alasan-alasan dari suatu keputusan sangatlah 

penting. Sebab yang berkepentingan tidak dapat menyusun 

argumentasi yang baik dalam permohonan banding atau 

surat keberatan, bila ia tidak mengetahui dasar-dasar apa 

yang dipakai untuk keputusan yang merugikannya. 

ii) Keputusan harus memiliki dasar fakta yang teguh  

Fakta yang menjadi titik tolak dari keputusan harus benar. 

Bila ternyata bahwa fakta-fakta pokok berbeda dari apa 

yang dikemukan atau diterima oleh badan pemerintah, 

maka dasar fakta yang teguh dari alasan-alasan tidak ada. 

iii) Pemberian alasan harus cukup dapat mendukung 

Pemberian alasan harus masuk akal juga secara keseluruhan 

harus sesuai dan memiliki kekuatan yang meyakinkan. 

Karena pada umumnya hampir semua cacat dalam 

pemberian alasan. 
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f. Asas larangan mencampuradukkan kewenangan 

Kewenangan pemerintah secara umum mencakup tiga hal, 

yaitu kewenangan dari segi material (bevoegheid ratione 

materiale), kewenangan dari segi waktu (bevoegheid ratione 

loci), dan kewenangan dari segi waktu (bevoegheid ratione 

temporis). Pejabat pemerintah memiliki wewenang yang sudah 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan baik dari segi 

materil, wilayah, maupun waktu. Badan/pejabat TUN 

pembuatnya tidak memiliki kewenangan pembuatan peraturan 

wetgevende bevoegdheid, tetapi secara tidak langsung mengikat 

warga masyarakat. Empat elemen utama dari beleidsregel: 

1) Memuat aturan umum 

2) Berisi penggunaan kewenangan bebas pemerintahan 

mengenai rakyat. 

3) Tidak didasarkan secara tegas dari perundang-

undangan,tetapi secara implisit mengandung kewenangan 

pemerintahan. 

4) Terikat pada Aasas-asas umum pemerintahan yang baik 

 

g. Asas permainan yang layak 

Asas permainan yang layak atau disebut juga dengan asas 

keterbukaan menghendaki agar warga negara diberi 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan 

keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan 

memberikan argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan 

administrasi. Asas ini penting dalam peradilan administrasi 

negara karena terdapat perbedaan kedudukan antara pihak 

penggugat dan tergugat. Seiring dengan perkembangan dan 

tuntutan negara hukum demokratis, keberadaan asas 

keterbukaan tidak dapat diabaikan. Asas keterbukaan ini 

mempunyai fungsi-fungsi penting, yaitu 

1. Fungsi partisipasi; keterbukaan sebagai alat bagi warga 

untuk ikut serta dalam proses pemerintah secara mandiri;  

2. Pertanggung jawaban umum dan pengawasan terbuka; 

3. Fungsi kepastian hukum; 

4. Fungsi hak dasar.  

 

h. Asas keadilan atau kewajaran 

Setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu 

memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan 

menuntut tindakan secara proposional, sesuai, seimbang, dan 

selaras dengan hak setiap orang. Karena itu setiap pejabat 
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pemerintah dalam melakukan tindakannya harus selalu 

memperhatikan aspek keadilan ini. 

 

i. Asas menanggapi penghargaan yang wajar 

Setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus 

menimbulkan harapan bagi warga negara. Oleh karena itu, 

aparat pemerintah harus memperhatikan asas ini sehingga jika 

suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara 

tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan 

bagi pemerintah. 

 

j. Asas meniadakan akibat keputusan yang batal 

Jika terjadi pembatalan atas satu keputusan maka akibat dari 

keputusan yang dibatalkan itu harus dihilangkan sehigga yang 

bersangkutan (terkena) harus diberikan ganti rugi atau 

rehabilitasi.  

 

k. Asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi 

Pemerintah harus melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap 

warga negara, sebagai konsekuensi negara hukum demokratis 

yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi setiap warga 

negara.  

 

l. Asas kebijaksanaan 

Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi 

kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan 

tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan 

formal. Karena peraturan perundang-undangan formal atau 

hukum tertulis itu selalu membawa cacat bawaan yang berupa 

tidak fleksibel dan tidak dapat menampung semua persoalan 

serta cepat ketinggalan zaman, sementara perkembangan 

masyarakat itu bergerak dengan cepat dan dinamis.  

Di Indonesia asas kebijaksanaan ini sejalan dengan hikmah 

kebijaksanaan, yang menurut Notohamidjojo seperti dikutip 

Kuntjoro Purbopranoto, berimplikasikan tiga unsur, yaitu 

pertama, pengetahuan yang tandas dan analisis situasi yang 

dihadapi; kedua, rancangan penyelesaian atas dasar 

“staatsidee” ataupun “rechtsidee” yang disetujui bersama, yaitu 

Pancasila; ketiga, mewujudkan rancangan penyelesaian untuk 

mengatasi situasi dengan tindakan perbuatan dan penjelasan 

yang tepat, yang dituntut oleh situasi yang dihadapi. 
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m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum. 

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu 

mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang 

mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Asas ini 

merupakan konsekuensi dianutnya konsepsi negara hukum 

modern (welfare state), yang menempatkan pemerintah selaku 

pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan 

bestuurszorg (kesejahteraan umum) warga 

negaranya.Penyelenggaraan kepentingan umum dapat berwujud 

hal-hal sebagai berikut : 

a) Memelihara kepentingan umum yang khususnya mengenai 

kepentingan negara.  

b) Memelihara kepentingan umum dalam arti kepentingan 

bersama dari warga negara yang tidak dapat dipelihara oleh 

warga negara sendiri. 

c) Memelihara kepentingan bersama yang tidak seluruhnya 

dapat dilakukan oleh para warga negara sendiri.  

d) Memelihara kepentingan dari warga negara perseorangan 

yang tidak seluruhnya dapat diselenggarakan oleh warga 

negara sendiri, dalam bentuk bantuan negara. Adakalanya 

negara memelihara seluruh kepentingan perseorangan 

tersebut.  

e) Memelihara ketertiban, keamanan, dan kemakmuran 

setempat.  

 

3. S. F. Marbun,
74

 mengemukakan rincian Asas-Asas Pemerintahan 

yang Baik dalam 17 butir, yaitu:  

asas persamaan, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, 

asas menghormati dan memberikan hak setiap orang, asas ganti 

rugi karena kesalahan, asas kecermatan, asas kepastian hukum, 

asas kejujuran dan keterbukaan, asas larangan penyalahgunaan 

wewenang, asas larangan sewenang-wenang, asas kepercayaan dan 

pengharapan, asas motivasi, asas kepantasan atau kewajaran, asas 

pertanggungjawaban, asas kepekaan, asas penyelenggaraan 

kepentingan umum, asas kebijaksanaan, asas itikad baik. 

 

4. World Bank dan UNDP, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang 

Baik atau disebut juga dengan general principles of good 

governance meliputi participation, rule of law, transparancy, 
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responsiveness, concensus orientation, equity, effectiveness and 

efficiency, accountability, strategic vision. 

Di Indonesia, keberadaan Asas-Asas Umum Pemerintahan 

Yang Baik secara eksplisit ditemukan dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan, di antaranya adalah dalam Undang-Undang No. 

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan dalam UU No. 9 Tahun 

2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara. Pada bagian penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b 

UU Nomor 9 Tahun 2004 dikemukakan mengenai ruang lingkup dari 

asas-asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian 

hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas 

proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas, hal ini 

sama dengan yang dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme. 

Asas-asas yang termasuk Asas-Asas Umum Pemerintahan 

Yang Baik menurut Pasal 23 UU No. 28 Tahun 1999 meliputi:
75

 

a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang 

mengutamakan landansa peraturan perundang-undangan, kepaturan 

dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam penyelenggaraan 

Negara. 

b. Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, yaitu asas yang 

menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam 

pengendalian penyelenggaraan Negara. 
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c. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mengutamakan 

kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan 

selektif. 

d. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan 

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan 

rahasia Negara. 

e. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara. 

f. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

g. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap 

kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan 

Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terbagi dalam dua 

bagian, yaitu asas yang bersifat formal atau prosedural dan asas yang 

bersifat materiil atau substansial.
76

 Asas yang bersifat formal berkaitan 

dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap pembuatan 

keputusan, atau asas-asas yang berkaitan dengan cara-cara 

pengambilan keputusan seperti asas kecermatan, yang menuntut 

pemerintah untuk mengambil keputusan dengan persiapan yang 

cermat, dan asas permainan yang layak (fair play-beginsel). Asas-asas 

yang bersifat material tampak pada isi dari keputusan pemerintah. 

Termasuk kelompok asas yang bersifat material atau sustansial ini 

adalah asas kepastian hukum, asas persamaan, asas larangan 

sewenang-wenang (willekeur), larangan penyalahgunaan kewenangan 

(detournement de pouvoir). 
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Meskipun demikian, penggunaan asas-asas umum yang baik 

sebagai batu uji tidak terikat hanya pada jenis asas-asas umum 

pemerintahan yang baik seperti yang dirinci di atas. Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik lain selain yang disebutkan dalam peraturan 

perundang-undangan tetap bisa digunakan sebagai dasar untuk 

menggugat (beroepsgronden) atau sebagai dasar hakim untuk 

melakukan pengujian (toetsingsgronden) terhadap Keputusan Tata 

Usaha Negara, karena pada hakekatnya karakter yuridis AUPB 

merupakan sebagai hukum tidak tertulis atau dapat pula disebut 

sebagai asas-asas hukum yang tidak tertulis yang lahir dari peradilan. 

Menurut Philipus M. Hadjon, proses penerapan asas hukum 

secara teknis operasional dapat didekati dengan dua cara yaitu melalui 

penalaran hukum induksi dan deduksi.
77

 Penyelesaian sengketa di 

Pengadilan biasanya diawali dengan langkah induksi, yaitu berupa 

merumuskan fakta-fakta, mencari hubungan sebab-akibat, dan mereka 

probabilitasnya, kemudian diikuti dengan penerapan hukum sebagai 

langkah deduksi.
78

 Penerapan hukum didahului dengan identifikasi 

aturan hukum. Dalam melakukan identifikasi aturan hukum seringkali 

dapat dijumpai keadaan-keadaan berupa kekosongan hukum (leemten 

in het recht), antinomy hukum atau konflik antar norma hukum, dan 

norma hukum yang kabur (vage normen).
79

 Dalam menghadapi 

kondisi kekosongan hukum (peraturan perundang-undangan), hakim 
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berpegang pada asas “ius curia novit” yaitu hakim dianggap tahu 

hukum dan tidak boleh menolak perkara karena alasan aturannya tidak 

jelas atau tidak ada, selain  itu hakim wajib menggali nilai-nilai hukum 

yang hidup dalam masyarakat, diantaranya adalah Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik.
80

 Menurut Jazim Hamidi, bentuk proses 

penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di pengadilan 

terjadi dalam tiga tahap: tahap pengumpulan fakta, tahap 

mengidentifikasi hukum, dan tahap merumuskan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik.
81

Asas-asas tersebut harus di perhatikan 

dalam mengambil dan melaksanakan keputusan adminitrasi Negara. 

Hal tersebut dapat dimasukkan dalam pertimbangan hukum dalam 

menguji suatu keputusan yang disengketakan, tetapi tidak boleh di 

masukan petitum. Asas-asas tersebut diatas lebih ditujukan untuk 

ketertiban penyelenggaraan pemerintahan. Asa-asas tersebut bukan 

merupakan sebuah norma yang mudah di ukur di dalam 

pelaksanaanya. Dalam prakteknya ternyata hakim Pengadilan TUN  

tetap dapat menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik 

yang banyak di gunakan di belanda dan sebagian telah dijadikan 

yurisprundensi di Indonesia. 

Asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah hukum tidak 

tertulis di bidang hukum administrasi, yang dipahami sebagai norma 

tidak tertulis bagi penyelenggaraan negara dan bekerjanya 
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pemerintah.
82

 Asas-asas umum pemerintahan yang baik mempunyai 

fungsi bagi pemerintah sebagai norma pemerintahan, bagi rakyat 

sebagai alasan untuk mengajukan gugatan, sementara bagi hakim 

peradilan tata usaha negara menjadi dasar dan tolok ukur dalam 

melakukan pengujian terhadap sebuah keputusan yang dikeluarkan 

pemerintah. Dalam kaitannya dengan pengujian keputusan, asas-asas 

umum pemerintahan yang baik digunakan terutama terhadap keputusan 

bebas bahwa hakim hanya dapat melakukan pengujian dari sisi hukum 

secara terbatas. 
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