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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

merupakan salah satu undang-undang yang 

mengatur lingkungan peradilan yang berada 

dibawah Mahkamah Agung perlu pula dilakukan 

perubahan. Perubahan atas undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara telah meletakkan dasar kebijakan 

bahwa segala urusan peradilan, baik 

menyangkut teknis yudisial maupun non 

yudisial yaitu urusan organisasi, dan finansial 

berada dibawah kekuasaan MA. 

Ketentuan hukum tersebut bersumber 

dari kebijakan yang ditentukan oleh Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2004  Jo Undang-
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Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman sebagaimana 

dikehendaki oleh UUD 1945. 

Seiring dengan perubahan sistem 

ketatanegaraan dan kebutuhan hukum dalam 

masyarakat maka Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara telah mengalami revisi. Revisi Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimuat dalam 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. 

Perubahan signifikan menyangkut 2 hal yaitu 

perubahan dibidang pembinaan kelembagaan 

dan perubahan dibidang yustisial. 

Revisi UU No.5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara banyak membawa 

perubahan penting terhadap hukum acara 

Peradilan Tata Usaha Negara. Paling tidak ada 

tiga perubahan substansial dalam hukum acara 

PTUN yang diatur dalam perubahan Undang-
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Undang ini. Pertama,  peraturan mengenai juru 

sita. Kedua, pasal tentang sanksi bagi pejabat 

yang tidak bersedia melaksanakan PTUN yang 

telah berkekuatan hukum tetap. Dan ketiga, 

salah stu implikasi dari undang-undang Nomor 

9 Tahun 2004 terhadap hukum acara Peradilan 

Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan 

alasan gugatan (beroepsgrunden) yaitu. 

Dimasukkannya asas-asas umum 

pemerintah yang baik (AAUPB) sebagai salah 

satu alas an yang dapat digunakan untuk 

menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (vide 

pasa 53 ayat 2 huruf b UU No. 9 Tahun 2004). 

Dengan masuknya AAUPB dalam suatu 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

maka AAUPB telah dijadikan sebagai norma 

hukum positif yang dapat dijadikan sebagai 

alasan gugatan, dan disisi lain juga akan 

dijadikan sebagi alat yuridis untuk batu uji 
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(Toetsings Gronden) oleh hakim PTUN dalam 

memutus sengketa Tata Usaha Negara. 

UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 

2004 Jo UU No.51 Tahun 2009,Keputusan Tata 

Usaha Negara mempunyai kriteria: 

1. Penetapan tertulis 
2. Dikeluarkan oleh Badan pejabat TUN 
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara 
4. Konkrit, artinya berwujud, bukan abstrak 
5. Individu, ditujukan kepada individu tertentu 

baik perorangan & badan hukum perdata 
6. Final, artinya sudah definitif mempunyai 

akibat hukum 
  

Dari rumusan diatas, menunjukan 

bahwa sertifikat tanah adalah termasuk KTUN 

karena memenuhi uraian tersebut diatas. 

  Untuk memahami sengketa pertanahan 

adalah termasuk sengketa tata usaha Negara 

dapat diketemukan dari pengertian sengketa 

tata usaha Negara itu sendiri sebagai berikut : 

Yang dimaksud sengketa tata usaha Negara 
adalah yang timbul dalam bidang tata usaha 
Negara antara orang dan badan hukum perdata 
dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, 
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baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat 
dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, 
termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.1 
 

  Dari pengertian diatas apabila terjadi 

masyarakat pencari keadilan mengajukan 

gugatan pembatalan setifikat tanah melawan 

kepala kantor pertanahan ke PTUN maka telah 

terjadi sengketa pertanahan. 

 Sehubungan dengan kewenangan PTUN 

untuk memeriksa, memutus, mengadili sengketa 

pertanahan sebagi dasar hukumnya adalah 

sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No.9 

Tahun 2004 tentang PTUN yang berbunyi : 

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu 
pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat 
pencari keadilan terhadap sengketa TUN” 
 

Untuk memperjelas kewenangan PTUN 

dalam menyelesaikan sengketa tanah dapat 

dilihat dari yurisprudensi di bawah ini : 

���������������������������������������� �������������������
1 Lihat Philipus M. Harjon, dkk.,2002, Pengantar Hukum Administrasi 
Indonesia, Gadjah Mada University Pres, Yogyakarta, hlm 302 
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- Putusan MARI Nomor 84 K/TUN/1999 
tanggal 14-12-2000 2 

- Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan 
sertifikat HGB No. 833/Rorotan dengan 
gambar situasi No. 2157/1988 luas 48270 
M2 atas nama PT. Green Garden Ltd. 
Kemudian ternyata dalam kawasan tanah 
HGB tersebut terdapat sebidang tanah Girik 
C No. 1278 Persil S.III atas nama H. Mardini. 

- Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara 
sewaktu menerbitkan SHGB ternyata tidak 
teliti, melanggar asas kecermatan dari AUPB. 
 

 Sebagaimana diketahui Undang-undang 

No. 5 Tahun 1986 tidak dengan secara tegas 

mencantumkan AUPB sebagai alasan gugat dan 

batu uji (toetssing gronden) hakim PTUN ke 

dalam salah satu pasalnya sehingga berakibat 

timbulnya dua pendapat para hakim PTUN. 

Dualisme itu adalah adanya kelompok 

yang pertama yang berpendapat bahwa 

bertentangan dengan undang-undang adalah 

sama juga bertentangan dengan AUPB, sedang 

���������������������������������������� �������������������
�
�������������	�
��		���� �
��������������� �������������	�� ������� �������

��������
 ����������� ��������������������� �� ��������� ����  ������!���"���
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kelompok yang kedua berpendapat bahwa 

sangat berbeda maksud bertentangan dangan 

undang-undang adalah tidak sama dengan 

bertentangan AUPB karena UU adalah hukum 

tertulis sedang AUPB hukum tidak tertulis. 

Isu/Persoalan hukum yang timbul 

kemudian adalah penapsiran melalui 

interpretasi AUPB itu sendiri. Mengingat dari 

penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-

Undang No.9 Tahun 2004 tidak secara konkrit 

dan terkodifikasi apa yang dimaksud AUPB. 

Dari berbagai literatur yang penulis teliti 

menunjukan, AUPB merupakan konsep terbuka 

dan lahir dari proses sejarah (praktek 

Peradilan), sehingga terdapat rumusan beragam 

mengenai AUPB itu sendiri. 

Berpuluh-puluh ahli hukum administrasi 

Negara menafsirkan AUPB, sehingga lahir pula 

berpuluh-puluh pendapat tentang AUPB, 
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namun semua pendapat ahli-ahli hukum 

tentang AUPB masih bersifat abstrak (bias), 

sehingga memerlukan metode interprestasi, 

metode penemuan hukum maupun metode 

penyempitan hukum yaitu menyempitkan 

konsep AUPB yang masih abstrak kepada 

peristiwa yang konkrit, karena yang ada hanya 

yurisprudensi-yurisprudensi dari praktek-

praktek Peradilan di Negeri Belanda (Putusan 

Centrale Raad Van Beroep, Kroon, Mahkota, 

Hoge Raad, Dewan Banding Pusat dll). 

Terdapat kemungkinan bahwa pembuat 

pasal 53 ayat (2) huruf b berkaitan dengan 

AUPB sebagi batu uji bagi hakim PTUN tidak 

bermaksud menjelaskan secara konkrit dan 

rinci, berkaitan erat dengan penapsiran AUPB 

diserahkan sepenuhnya kepada hakim PTUN 

yang mempunyai fungsi dan kewenangan 

melalui mekanisme judge made law. 



��

�

 Sehubungan dengan uraian diatas maka 

unsur kajian tesis ini adalah sebagai berikut : 

Jika terdapat cacat hukum atas sertifikat 
tanah yang diterbitkan kepala kantor pertanahan 
dapat dilakukan pembatalannya melalui gugatan 
ke PTUN dengan alasan bertentangan AUPB.  

 
Sedang dasar kewenangan PTUN adalah 

pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 yaitu : 

“pengadilan bertugas dan berwenang 
memeriksa, memutus dan menyelesaikan 
sengketa tata usaha Negara” 

 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap 9 

putusan PTUN sengketa pertanahan terdapat 

penemuan hukum tentang konsep AUPB dalam 

proses pembuatan putusan hakim yang 

berimplikasi produk putusan. 

Metode yang digunakan pada aras ini, 

hakim pemeriksa perkara menggunakan metode 

berfikir induktif (dari umum ke khusus) sesuai 

level pemeriksaan pada pengadilan tingkat 

pertama yang memeriksa judex factie. 
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Oleh karena itu penulisan tesis ini 

hendak mengkaji proses pengambilan putusan 

yang dilakukan oleh para hakim PTUN tersebut, 

sehingga dapat terungkap pemaknaan-

pemaknaan yang diberikan oleh para hakim 

PTUN dalam proses penjatuhan putusan. 

Disinilah arti pentingnya perspektif 

hermeneutika hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu untuk mengungkap 

pemaknaan-pemaknaan yang diberikan oleh 

hakim PTUN terhadap AUPB serta implikasinya 

terhadap putusan yang dijatuhkan. 

Tugas hakim PTUN tidak dapat 

dilepaskan dari melakukan interprestasi konsep 

AUPB, yang dijadikan dasar pertimbangan serta 

interprestasi atas peristiwa dan fakta hukum. 

Ada 9 putusan PTUN tentang sengketa 

pertanahan  yang dipergunakan yaitu : 

I. Tahun 1998 s/d 2004 sebanyak 3 putusan 
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II. Tahun 2005 s/d 2011 sebanyak 6 putusan 

Kasus yang terjadi pada tahun 1998-

tahun 2004, sebanyak 3 putusan PTUN yaitu:  

1. Putusan PTUN Semarang No. 30 / G / TUN / 

1998 / PTUN.smg 28 Desember 1998. 

2. Putusan PTUN Medan No. 70 / G / 1999 / 

PTUNMDN Jo. Putusan banding No. 92 / 

BDG.MD / PT.TUN.MDN / 2000 Jo. Putusan 

Kasasi No. 266 K/TUN/2001. 

3. Putusan No. 04 / G.TUN / 2001 / PTUN.YK 

Jo. Putusan Banding No. 10 / B / TUN / 

2002 / PT.TUN.SBY Jo. Putusan Banding 

No. 10 / B / TUN / 2002 / PT.TUN.SBY Jo. 

Putusan Kasasi No. 373 K / TUN / 2002. 

 Kasus yang terjadi pada tahun 2005-tahun 

2011, sebanyak 6 putusan PTUN: 

1. Putusan No. 80/G/2005/PTUN-BDG Jo. 

PutusanbandingNo.81/B/2006/PT.TUN.JK

T Jo. Putusan Kasasi No. 104 K/TUN/2006. 
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2. PTUN Bandung memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara No. 44 / G / 2006 / 

PTUN -BDG Jo. Putusan Banding No. 238 / 

B / 2006 / PT.TUN.JKT Jo. Putusan Kasasi 

No. 364 K / TUN / 2007. 

3. Putusan No. 45 / G / TUN / 2007 / 

PTUN.Smg 

4. Putusan PTUN Semarang No. 27 / G / TUN 

/ 2008 / PTUN.smg 

5. Putusan No.  48/G/TUN/2009/PTUN. Smg. 

6. Putusan No. 16/G/TUN/2011/PTUN. Smg 

 Dari latar belakang masalah yang telah di 

uraikan di atas, penulis tertarik mengkaji sekaligus 

membahas dalam tesis yang berjudul :  

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) 

Sebagai Batu Uji / Toetsings Gronden Hakim 

PTUN Dalam Memutus Sengketa Pertahanan 
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B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari pemikiran sebagaimana 

terurai diatas, maka demi kebutuhan akan 

kejelasan dan ketuntasan pembahasan tesis ini 

terdapat 2 hal yang menjadi permasalahan 

yaitu:  

1.  Bagaimana hakim PTUN melakukan 

penerapan AUPB sebagai batu uji dalam 

memutus sengketa pertanahan ? 

 2. Sejauh mana ruang lingkup penerapan 

AUPB digunakan oleh hakim PTUN dalam 

menguji sengketa pertanahan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk menggali, mengungkap dan 

menganalisis pemaknaan hakim PTUN tentang 

AUPB dan implikasinya terhadap putusan dari 

perspektif Hermeneutika Hukum. 

1. Pada tataran teoretis penelitian ini 

diharapkan menghasilkan konsep - konsep 
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dan teori-teori tentang penerapan hukum 

AUPB terhadap sertifikat sengketa 

pertanahan oleh hakim PTUN. 

2. Pada tataran praktis hasil penelitian ini 

diharapkan menjadi pedoman para hakim 

PTUN tentang perlunya penerapan AUPB 

sebagai pertimbangan hukum. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Pada tataran teoritis 

Mengetahui penerapan AUPB sesuai 

dengan Pasal 53 (2) UU No. 9 tahun 2004 

dalam memutus sengketa pertanahan. 

2. Pada tataran praktis 

Memberikan masukan mengenai AUPB 

sebagai landasan pertimbangan hukum 

dalam mutus sengketa pertanahan oleh 

hakim PTUN. 
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E. Keaslian Penelitian  

Sebagai sebuah penelitian yang memiliki 

fokus kajian tentang Azaz - Azas Umum 

Pemerintahan Yang Baik tentu bukanlah barang 

yang baru. Bahkan buku  yang  menulis hal  ini 

sudah sangatlah banyak dan menyebar, namun 

demikian Tesis ini tetap menarik karena dalam 

tesis ini akan memfokuskan kajian pada analisis 

mengenai penerapan AUPB sebagai batu uji 

hakim dalam pertimbangan hukum hakim PTUN 

dalam memutus sengketa pertanahan. 

F. Kerangka Teori 

Penerapan AUPB untuk memutus sengketa 

TUN oleh Hakim PTUN 

Keadilan dalam cita hukum yang 
merupakan kemanusiaan berevolusi mengikuti 
ritme zaman dan ruang dari dahulu sampai 
sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut 
sampai manusia tidak beraktivitas lagi, keadilan 
tetap harus ditegakkan.3 Keadilan dalam 

���������������������������������������� �������������������
3  M. Rasjidi dan H. Cawidu, 1998, Islam Untuk Disiplin Ilmu Filsafat, 

Bulan Bintang, Jakarta, Halaman 17.�
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penerapan hukum oleh Hakim dalam memutus 
perkara, secara kasuistis selalu dihadapkan 
kepada 3 (tiga) azas, yaitu; Azas Kepastian 
Hukum (Rechtssicherheit ); Azas Keadilan  
(Gerechtigkeit ); dan Azas Kemanfaatan 
(Zweckmassigkeit).4 Sudikno Mertokusumo 
mengatakan bahwa ketiga azas tersebut harus 
dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan 
cara menerapkan ketiga-tiganya secara 
berimbang atau proporsional dalam suatu 
putusan Hakim.5 

 
Bertitik tolak ketiga azas dasar hukum 

tersebut di atas sebaiknya Hakim membuat atau 

menjatuhkan keputusan terlebih dahulu 

memperhatikan nilai keadilan, apakah dengan 

menerapkan suatu keputusan tersebut sudah 

adildan unsur ini benar-benar dipertimbangkan. 

Mempertimbangkan unsur yang kedua, 

yaitu kepastian hukum dengan melihat kepada 

peraturan yang ada apakah keputusan yang 

ditetapkan tersebut sudah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang ada. 

���������������������������������������� �������������������
4  Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang…, Op.Cit, Halaman 1-4�
5  Ibid, Hal 2.�



�#�

�

Dalam melihat peraturan perundang-
undangan Hakim harus melihat secara 
komprehensif dengan mengaitkan kepada 
aturan-aturan hukum yang lebih tinggi 
derajatnya. Sedangkan nilai dasar hukum yang 
ketiga yaitu kemanfaatan, apa manfaatnya 
menjatuhkan putusan kepada seseorang, baik 
terhadap tersangka maupun si korban.6 

 
Ketiga nilai dasar hukum tersebut harus 

diterapkan secara seimbang dan tidak bisa 

mengutamakan nilai keadilan saja, sedangkan 

nilai kepastian hukum dan nilai kemanfaatan 

tidak diterapkan. Demikian juga sebaliknya, 

tidak dapat diterapkan nilai kepastian hukum, 

sedang nilai keadilan dan kemanfaatan tidak 

dipertimbangkan, tetapi nilai keadilan dan 

kepastian dikesampingkan. Tegasnya, sebelum 

menjatuhkan putusan kepada seseorang. 

Ketiga nilai dasar hukum tersebut harus 
dipenuhi dalam putusannya, jika tidak terpenuhi 
ketiga unsur tersebut maka keadilan yang 
diharapkan oleh kedua belah pihak yaitu 
keadilan yang responsive tidak terwujud.7 

���������������������������������������� �������������������
6  Ediwaman,1992, Pidana Mati Ditinjau dari Sudut Pandang Hak Azasi 

Manusia, Halaman 9-10.�
7  Ibid. Hal 10.�
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Melihat kepada realita sekarang ini, 

terhadap suatu putusan ke-3 (tiga) nilai dasar 

hukum tersebut menurut penulis, hal itu tidak 

akan mungkin dilakukan oleh seorang Hakim 

dalam dictum putusan.  

Hakim harus memilih salah satu asas 

tersebut, untuk memutuskan perkara dan tidak 

mungkin mencakupnya sekaligus dalam satu 

putusan (harmonisasi). Ibarat dalam sebuah 

garis, Hakim dapat memeriksa dan memutuskan 

perkara berada    ( bergerak ) diantara 2 (dua) 

titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu : titik 

keadilan dan titik kepastian hukum. Azaz 

kemanfaatan berada diantaranya.  

Manakala Hakim memutus lebih dekat 

ke arah titik kepastian hukum,8 maka secara 

otomatis dia akan jauh dari titik keadilan. 

���������������������������������������� �������������������
8  Kompas, (29 September 2000) Halaman 6. Lihat Juga; Kompas (19 Juni 

20002) Halaman 7; dan Kompas (23 Juli 1999), Halaman 16.�
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Sebaliknya, kalau dia memutus dekat dengan 

titik keadilan, secara otomatis dia juga akan 

jauh dari titik kepastian hukum. Di sinilah 

batas-batas kebebasan Hakim. Dia hanya bisa 

bergerak di antara 2 (dua) titik pembatas itu. 

Dengan suatu pertimbangan yang bernalar, 

seorang Hakim akan menentukan kapan ia 

berada dekat dengan titik keadilan. 

Jadi tidak benar bahwa dalam memeriksa 
dan memutuskan perkara bebas dan tanpa 
batas.9 Azaz kemanfaatan bergerak diantara 2 
(dua) titik tersebut, yang lebih melihat kepada 
tujuan dan kegunaan dari hukum itu kepada 
masyarakat. Sugijanto Darmadi mengatakan 
bahwa hukum adalah ciptaan manusia, bukan 
ciptaan supranatural. Hukum dibuat oleh 
manusia kepentingan manusia, sebab itu bersifat 
artifisal.10 

 
Demikian juga, seorang Hakim PTUN 

dalam memeriksa dan memutuskan perkara 

tidak selamanya terpaku pada satu azas saja. 

���������������������������������������� �������������������
9  Lintong O. Siahaan, “Quo Vadis Normative Thingking-Profil,2000, 

Hakim PTUN”, Majalah Gema Perantun, tahun VI No. 13 Triwulan ke III 
November, Halaman 84-86.�

10  Sugijanto Darmadji, Op.Cit., Hal 5.�
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Pada setiap kasus, atau secara kasuistis, 

mereka bisa saja berubah-ubah dari azas satu 

ke asas yang lain. Yang penting, mereka harus 

mempertimbangkan dengan nalar yang baik, 

mengapa dalam kasus tertentu mereka memilih 

azas tersebut. Kualitas Hakim PTUN akan 

terlihat dari bobot pertimbangannya dalam 

menetapkan suatu putusan. 

 Penekanan azas kepastian hukum oleh 

seorang Hakim, lebih cenderung untuk 

mempertahankan norma-norma hukum tertulis 

dari hukum positif yang ada. Peraturan UU 

harus ditegakkan demi kepastian hukum. Cara 

berpikir yang normatif ( normative thinking ) 

tersebut, akan menemui kebuntuan manakala 

ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat 

menjawab persoalan-persoalan yang ada. 

Dengan demikian, Hakim harus 
menemukan hukum untuk mengisi kelengkapan 
hukum itu. Inilah yang dinamakan oleh 
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Sugiajanto Darmaji metode penemuan hukum, 
yang hanya digunakan dalam praktek, terutama 
oleh Hakim dalam mengadili perkara.11 

  
Sucipto Raharjo mengingatkan, 

penekanan azas kepastian hukum, bukan 

berarti hanya sekedar penegakan undang-

undang dan peraturan yang ada. Sebab undang-

undang dan peraturan – peraturan tidak identik 

dengan hukum. Hukum lebih luas dari hanya 

sekedar teks UU dan peraturan-peraturan.  

Dalam suatu kesempatan beliau pernah 
berkomentar, agar hukum jangan menjadi hukum 
kacangan dan agar negara hukum jangan 
ditafsirkan menjadi negara undang-undang atau 
negara peraturan. Kalau terjadi yang demikian, 
maka celakalah negara ini, negara hukum.12 
Penekanan azas keadilan berarti harus 
mempertimbangkan hukum yang hidup di 
masyarakat yang terdiri dari kebiasaan dan 
ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. 
Sosiologi hukum dan budaya hukum sangat 
berperan dalam bidang ini.13 

���������������������������������������� �������������������
11  Ibid., Hal 83�
12  Kompas (19 Agustus 2002), Halaman 4 dan Kompas (25 Mei 2000), 

Halaman 4.�
13  Tokoh-tokoh Sosiologi Hukum seperti; Aguste Comte, Max Weber, Emile 

Durkheim, Eugan Ehrlich, dan sebagainya hendaknya menjadi bahan studi 
seorang hakim secara terus menerus, agar dapat dipedomani dalam 
memutus perkara yang berhubungan dengan �
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 Harus dibedakan antara rasa keadilan 

individu, kelompok dan masyarakat. Selain itu, 

juga rasa keadilan dari suatu masyarakat 

tertentu, belum tentu sama dengan rasa 

keadilan dari masyarakat yang lain. 

Hakim dalam pertimbangannya harus 

mampu menggambarkan hal itu semua, 

manakala ia memilih azas keadilan sebagai 

dasar memutus perkara yang dihadapinya. 

 Pengertian AUPB tidak bisa lepas dari 

cikal bakal (Negeri Belanda) tentang Algemene 

Beginselen Van Behoorllijke Bestuur (ABBB) atau 

asas-asas umum yang baik, yaitu asas-asas 

yang menjunjung tinggi norma kesusilaan 

kepatutan dan aturan hukum. 

Di Belanda ABBB dipandang sebagai 

norma hukum tidak tertulis namun harus 

ditaati oleh Pemerintah karena diatur dalam Wet 
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AROB (Administratief Rechtspraak 

Overheidsbeschikkingen) yaitu suatu ketetapan 

pemerintahan dalam hukum administrasi oleh 

kekuasaan kehakiman. Disini ditegaskan suatu 

keputusan Badan Tata Usaha Negara tidak 

boleh bertentangan dengan ABBB yang 

merupakan asas yang pemerintahan yang baik. 

Hal ini dimaksudkan bahwa ABBB itu 

sebagai asas-asas yang hidup digali dan 

dikembangan oleh Hakim sebagai asas hidup 

tidak tertulis, tegasnya ABBB bagi tiap keadaan 

atau peristiwa memerlukan penemuan hukum 

oleh Hakim Administrasi Negara. 

Pada hakekatnya perlu dicermati AUPB 

akan selalu berkembang sesuai dengan 

perkembangan kesadaran hukum masyarakat. 

Oleh karena sifatnya AUPB yang “levende 

beginselen” dan berkembang menurut praktek 

khusus melalui putusan pengadilan, maka tidak 
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ada daftar khusus berapa jumlah asas-asas dari 

AUPB tersebut secara pasti. Sutjipto Rahardjo,  

sesuai pendapat Paton, mengungkapkan :  

Asas hukum merupakan unsur yang 
penting dan pokok dari peraturan yang paling 
luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. 
Berarti bahwa peraturan hukum itu pada 
akhirnya dapat dikembalikan pada asas-asas 
tersebut. Kedua, ia merupakan ratio legis atau 
alasan bagi lahirnya peraturan hukum.14 
Dikatakan oleh Bruggink, asas hukum 
mengemban fungsi ganda: yaitu sebagai fondasi 
dari sistem hukum positif dan sebagai batu uji 
kritis terhadap sistem hukum positif.15  

 
Asas hukum adalah abstraksi dari 

pengaturan hukum karena mengandung 

pengertian yang lebih luas dan lebih umum 

jangkauannya dari pada peraturan hukum. Asas 

hukum inilah yang memberi makna etis kepada 

peraturan-peraturan hukum karena ia terwujud 

dari nilai-nilai etis yang dijunjung tinggi. Asas 

hukum merupakan ‘jembatan’ antara peraturan 
���������������������������������������� �������������������
14 Rahardjo, Satjipto. 2004. Ilmu Hukum; Pencarian, 
Pembebasan, dan Pencerahan. Bandung: Citra Aditya Bakti. 
Hal. 45 
15 Bruggink, J.J.H.1999. Rechts Reflecties... Hal. 133.�
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hukum dan pandangan etis masyarakatnya. 

Menjadi rancu tatkala penjelasan Pasal 53 ayat 

(2) UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan, bahwa 

yang dimaksud dengan AUPB adalah:16  

a. Asas-asas kepastian hukum; 
b. Asas tertib penyelenggaraan Negara ; 
c. Asas keterbukaan ; 
d. Asas proporsionalitas ; 
e. Asas profesionalitas; dan  
f. Asas akuntabilitas 

 
Dijelaskan pula bahwa AUPB tersebut 

adalah sama dengan asas-asas umum 

penyelenggraan Negara (AUPN) versi Undang-

Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.  

Jika unsur-unsur AUPB (AUPN versi UU 

No. 28 Tahun 1999) telah dirumuskan dalam 

���������������������������������������� �������������������
16 Alasan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN 
menurut Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986, yaitu karena keputusan 
TUN yang dimaksud: 

a. bertentangan dengan peraturan perundangan; 
 ! bertentangan dengan AUPB�



���

�

suatu undang-undang, maka karakter “asas” 

tersebut telah berubah menjadi kaidah (norma) 

hukum tertulis. AUPB versi hukum Indonesia 

itu tidak persis lagi sebagai AUPB sebagaimana 

yang dikonsepkan sebagai kaidah yang tidak 

tertulis tetapi sebagai aturan hukum yang 

konkret karena telah tertuang secara tertulis 

dalam pasal undang-undang.  

Pemuatan unsur-unsur AUPB dalam suatu 
undang-undang, merupakan hal yang tidak 
lazim, seyogyanya cukup dengan memuat istilah 
AUPB saja. AUPB tidak dirinci dalam peraturan 
perundang-undangan, melainkan ditemukan oleh 
hakim melalui “recthsviding” penemuan hukum17. 

 
Merupakan wilayah kerja hukum yang 

sangat luas cakupannya. Penemuan hukum 

oleh hakim tidak semata-mata menyangkut 

penerapan peraturan hukum terhadap peristiwa 

konkrit, tapipembentukan hukumnya sekaligus. 

���������������������������������������� �������������������
17  Hamidi, Jazim. 2005. Hermeneutika Hukum. Yogyakarta: UII 

Presss. Hal. 51. 
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Hal tersebut sesuai dengan pasal 28 ayat 

1 Undang-Undang nomer 48 Tahun 2009 

tentang kekuasaan kehakiman beserta 

penjelasannya yang berbunyi :  

“kewajiban hakim untuk menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dimasyarakat 
sehingga nantinya putusan hakim pun sesuai 
dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat” 

 
Menurut Prof. Kuntjoro purbopranoto & 

Prof. R. Crince Le Roy, ada 13 AUPB yang 

disusun secara rinci & kemudian dipakai Hakim 

PTUN di Indonesia untuk menguji suatu KTUN. 

Adapun ke 13 AUPB tersebut dapat 

dikemukakan sebagai berikut18: 

a. Asas Kepastian Hukum  

Asas ini menghendaki dihormatinya hak 

yang telah diperoleh seseorang berdasarkan 

keputusan pejabat TUN. 

���������������������������������������� �������������������
�$
� Crince Le Roy Dalam Rangkuman Kuliah Hukum Tata Usaha Negara, 

Hukum Tata Pemerintahan Di Fakultas Hukum Erlangga Tahun 1978 
Tentang Principle of Good Administration.�
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Yurisprudensi :  

Putusan Dewan Banding Pusat ( Centrale 
Raad Van Beroep ), 23 Januari 1956, yang 
menyatakan bahwa Keputusan pemecatan 
seorang PNS tidak boleh berlaku surut. 
Putusan Dewan Banding Perdagangan dan 
Industri, 26 Juni 1957, yang menyatakan 
bahwa suatu ijin tidak boleh ditarik kembali, 
walaupun kemudian diketahui bahwa ijin 
itu mengandung kesalahan / kekeliruan 
yang dilakukan sendiri oleh instansi yang 
mengeluarkan ijin tersebut. 

 
b. Asas Keseimbangan 

Asas ini menghendaki proporsi yang wajar 

dalam penjatuhan hukum terhadap 

pegawai yang melakukan kesalahan. 

Yurisprudensi : 
Putusan Dewan Banding Pusat, 13 
Nopember 1963 yang menyatakan bahwa 
harus ada keseimbangan atara hukuman 
yang dijatuhkan dengan kelalaian / 
kesalahan yang dilakukan pegawai. Untuk 
itu, kepada pegawai yang bersangkutan 
diberikan kesempatan untuk membela diri. 
 

c. Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan 

  Asas ini menghendaki agar dalam 

menghadapi kasus / fakta yang sama, 
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pejabat administrasi negara dapat 

mengambil tindakan yang sama. 

  Yurisprudensi : 
  Putusan Dewan Banding Perdagangan dan 

Industri, 23 Nopember 1956, yang 
membatalkan Keputusan Instansi yang 
menolak untuk memberikan ijin bagi suatu 
perusahaan. Sebab, pada waktu itu ada 
peraturan yang mengharuskan perusahaan 
tertentu mempunyai ijin. 

 

d. Asas Bertindak Cermat 

   Menghendaki pejabat administrasi 

negara senantiasa bertindak hati-hati agar 

tidak menimbulkan kerugian masyarakat. 

  Yurisprudensi : 
  Putusan Hoge Raad, 9 Januari 1942 yang 

memutuskan bahwa terhadap jalan yang 
rusak atau berlubang, pemerintah wajib 
memberi tanda peringatan sehingga dapat 
diketahui oleh para pemakai jalan. 

  Putusan Mahkota, 14 Agustus 1970 dengan 
maksud mencegah kerusakan dan penyakit 
gigi, pemerintah mengeluarkan perintah agar 
memasukan bahan florida kedalam air 
minum. Ternyata, tidak semua orang tahan 
dengan bahan ini, sehingga mereka 
menuntut diberi bahan yang sama untuk 
memperoleh air yang tidak dicampur florida. 
Perintah itu kemudian dinyatakan batal. 
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e. Asas Motivasi Dalam Setiap Keputusan 

Asas ini menghendaki agar keputusan 

pejabat administrasi Negara didasarkan 

pada alasan / motivasi yang adil dan jelas. 

Yurisprudensi : 
Putusan Mahkota, 15 Nopember 1958, yang 
membatalkan Keputusan Dewan Kota yang 
menolak permohonan sebuah LSm untuk 
mengadakan usaha pengumpulan dan 
tanpa alasan penolakannya. 
Putusan Mahkota, 6  Agustus 1966, yang 
membatalkan Keputusan Menteri 
Kehakiman yang menolak permohonan 
untuk mengganti nama dari seseorang tanpa 
disertai dengan alasan penolakannya. 
 

f. Asas Keadilan atau Kewajaran 

  Asas ini menghendaki agar dalam 

melakukan tindakan, pejabat administrasi 

Negara tidak berlaku sewenang-wenang.  

  Yurisprudensi : 
  Putusan Kroon, 29 Juni 1966 Permohonan 

seorang gadis Indonesia untuk bertempat 
tinggal di Nederland, ditolak oleh Menteri 
Kehakiman dengan alasan akan mengalami 
kesulitan asimilasi bahasa Belanda dan 
sudah lama tinggal disana. 

 
g. Asas Pengharapan Yang Wajar 
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  Menghendaki tindakan pejabat administrasi 

negara dapat menimbulkan atau memenuhi 

harapan-harapan yang wajar. 

Yurisprudensi : 
Putusan Centrale Raad Van Beroep, 13 
Januari 1959 Seorang PNS yang dinas luar 
kota dengan menggunakan mobil pribadi 
meminta penggantian biaya atas pemakaian 
mobil tersebut. Beberapa waktu kemudian 
diketahui bahwa hal itu tidak 
diperbolehkan, sehingga kantor meminta 
kembali uang yang telah dibayarkan. 
Keputusan ini dibatalkan oleh Centrale 
Raad Van Beroep. 

 
h. Tidak Mencampuradukan Kewenangan 

Asas ini menghendaki agar dalam 

mengambil keputusan, pejabat administrasi 

negara tidak menggunakan kewenangan 

diluar  wewenang tersebut. 

Yurisprudensi : 
Putusan Mahkota, 8 Juni 1965 Seseorang 
yang telah memiliki ijin penggalian tanah 
bertengkar dengan si pemilik tanah. Dengan 
alasan untuk mengakhiri sengketa itu, 
Dewan Propinsi menarik kembali ijin yang 
telah diberikan. Hal ini oleh Mahkota dinilai 
sebagai detournement de pouvoir, sebab 
sengketa itu melalui peradilan perdata. 
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i. Asas Permainan Yang Layak Memberi 

kesempatan seluas-luasnya masyarakat 

mendapatkan informasi yang benar. 

Yurisprudensi : 
Putusan Mahkota, 17 Oktober 1970 Seorang 
pemilik tanah mengajukan keberatan 
kepada Dewan Kota terhadap rencana 
pembangunan kota, karena dikhawatirkan 
ia tidak dapat mendirikan  bangunan diatas 
tanahnya. Keberatan tersebut dianggap 
tidak beralasan karena tidak ada larangan 
mendirikan bangunan. Beberapa waktu 
kemudian si pemilik tanah baru tahu bahwa 
rencana pembangunan kota meliputi lahan 
miliknya. Ia langsung melakukan banding 
kepada Mahkota meskipun batas waktu 
yang ditentukan telah lewat, yang 
dikabulkan oleh Mahkota. 
 

j. Asas Meniadakan Kaputusan Yang Batal 

Asas ini menghendaki agar jika terjadi 

pembatalankeputusan pejabat administrasi 

Negara dari keputusan yang dibatalkan itu 

harus dihilangkan. 

Yurisprudensi : 
Putusan Centrale Raad van Beroep, 20 
September 1920 Seorang pegawai yang 
dipecat, tetapi setelah melalui proses 
pemeriksaan pengadilan ternyata tidak 
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melakukan kesalahan, ia berhak atas 
kedudukan semula pada instansinya, 
rehabilitasi nama baik, serta ganti rugi yang 
timbul karena pemecatannya. 

 
k. Asas Perlindungan Atas Cara Hidup 

Asas ini menghendaki agar setiap pengawai 

negeri diberi kebebasan / hak untuk 

mengatur kehidupan pribadinya sesuai 

dengan pandangan hidup yang dianutnya. 

Yurisprudensi : 
Putusan Cetrale Raad van Beroep, 29 Mei 
1951 Seorang pegawai yang sudah kawin 
selingkuh dengan wanita temen satu kantor. 
Oleh pimpinannya diambil tindakan beruppa 
pemotongan gaji setiap bulan. Keputusan ini 
dibatalkan oleh Centrale Raad Van Beroep 
dengan alasan bahwa setiap pegawai 
mempunyai hak untuk hidup sesuai dengan 
pandangan / cara hidupnya. 
 

l. Asas Kebijaksanaan 

Asas ini menghendaki dalam melaksanakan 

tugasnya, pejabat administrasi negara 

diberi kebebasan untuk menentukan 

kebijaksanaan tanpa menunggu instruksi. 

Yurisprudensi : 
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Berbeda dengan freies ermessen : 
Pemerintah dalam segala tindakannya 
harus berpandangan luas dan dapat 
menghubungkan tugasnya dengan gejala-
gejala dalam masyarakat, serta 
memperhitungkan dampak lingkungan dari 
setiap tindakan yang diputuskan. 
 

m. Asas Penyelenggaraan Pelayanan Umum. 

Asas ini menghendaki agar dalam 

menyelenggarakan tugasnya, pejabat 

administrasi Negara selalu mengutamakan 

pemenuhan kebutuhan dan kepentingan 

masyarakat. 

G. Kerangka Berfikir 

Berawal Indonesia sebagai Negara Walfare 

State. Dikenal istilah Kewenangan bertindak 

secara bebas, dasar filsafati “Keselamatan 

Rakyat adalah Hukum yang tertinggi”. Dalam 

menggunakan kewenangan ini, dimungkinkan 

timbul kerugian masyarakat, sehingga terjadi 

sengketa pertanahan (termasuk sengketa TUN).  
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Skema Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Modern. Rechstaat 
    Wajib al.l. adanya PTUN 
 

2. Konsepsi Negara Walfare State di Indonesia 
(Negara ikut capur tangan untuk 
mensejahterakan masyarakat) 

 

KEWENANGAN BERTINDAK SCARA BEBAS 

Implikasinya 
 

Pejabat Tata Usaha Negara kemungkinan melakukan perbuatan 
yang menyimpang dari peraturan sehingga menimbulkan kerugian 

bagi masyarakat 

AUPB 

Perlindungan 
hukum  Masy 

1. Asas kepastian Hukum 
2. Asas keseimbangan 
3. Asas kesamaan mengambil 

keputusan 
4. Asas motivasi dlm setiap 

putusan 
5. Asas keadilan atau kewajaran 
6. Asas menanggapi 

pengharapan yang wajar 
7. Asas tdk mencampur 

adukkan kewenangan 
8. Asas permainan yg layak 
9. Asas meniadakan keputusan 

yg bakal 
10. Asas perlindungan atas cr 

hidup 
11. Asas kebijaksanaan 
12. Asas penyelenggaran yan 

umum 
13. Asas bertindak cermat 

%��&��'��(��'�������

)�*���+��&��,����-�����

�.(/�*�*��,�+�*������0�'�

1�2�����3� �.. ���!��'���		��
(�'�*������,� �(�.� �



���

�

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini tergolong dalam ranah 

sosio legal research dengan pendekatan 

Hermeneutika Hukum19. Dimana 

mengasumsikan bahwa setiap bentuk dan 

produk perilaku antar manusia (termasuk 

dalam produk hukum berupa putusan 

hakim) akan selalu ditentukan oleh 

interprestasi yang dibuat dan disepakati 

oleh para aktor yang terlibat proses ini.  

Hal ini tentu saja akan memberikan 
keragaman maknawi pada fakta yang 
sedang dikaji sebagai objek. Hukum di 
interpretasikan apa yang diputuskan oleh 
hakim sebagai judge made law secara 
inkonkreto dan tersistematisasi20.  

 
2. Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan Hermeneutika dalam 

kajian hukum membuka kesempatan 
���������������������������������������� �������������������
��
�� 4!�%�&��&��*'��'����		#����
�	����
������ ��5��6��-���7�&0����'�����!����

�	
�� �-,�%�,*',0������		#��� �
��� ��
���
��������� ��� �
� �����������

!
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������%� ��*�
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kepada pengkaji hukum untuk tidak hanya 

menggunakan paradigma positivisme dan 

metode logis formal melulu. 

  Dengan strategi metodologinya “To 
learn from the people”, pendekatan ini 
mengajak untuk menggali dan meneliti 
makna-makna hukum dari perspektif para 
hakim PTUN yang terlibat dan pengguna 
dan / atau pencari keadilan21. 
 
  Jadi, pendekatan Hermeneutika 

ditempuh untuk memahami makna-

makana hukum secara realistis dan benar 

dibalik fenomena yang terdapat dalam 

putusan hakim dalam AUPB melalui jalan 

penafsiran (Interprestasi). Sehubungan 

dengan hal tersebut maka pendekatan 

keilmuan yang dipakai adalah :  

a. Pendekatan kasus (case approach), 

Dengan menggunakan pendekatan 

kasus ini maka yang dituju adalah 

���������������������������������������� �������������������
21  Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, Hal 

119�
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ratio decidendi, yaitu alasan-alasan 

hukum yang digunakan oleh hakim 

untuk sampai kepada putusannya.   

 Pendekatan kasus bertujuan 

untuk mempelajari norma-norma atau 

kaidah hukum yang dilakukan dalam 

praktek hukum. Serta menggunakan 

hasil analisanya sbg bahan masukan 

(input) dalam eksplanasi hukum22. 

b. Pendekatan Konseptual ( Conseptual 

Approach ), 

Pendekatan dilakukan dengan 

menelaah AUPB sebagai landasan 

pertimbangan hukum.  

3. Sumber Dan Jenis Data 

Untuk mendukung penulisan tesis, dengan 

obyek penelitian adalah Putusan Hakim 

���������������������������������������� �������������������
22  Ibrahim, Johny, 2010,Teori dan Metodologo Penelitian Hukum Normatif,  

Banyumedia Publishing,  Surabaya.�
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PTUN tentang AUPB, serta subyek 

penelitian Hakim PTUN maka data 

dihimpun melalui sumber valid, data 

dihimpun mengikuti model interaktif 

Mattew B. Miles dan A. Michael Haberman. 

Adapun sumber dan jenis data tersebut 

a. Bahan Hukum Primer teridiri dari : 

Undang-undang No. 5 tahun 1986, 

Undang-undang No. 9 tahun 2004 

Undang-undang No. 51 Tahun 2009 

b.  Tentang PTUN dan Undang-undang 

No. 5 Tahun 1960 Tentang UU PA. 

c. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari : 

PP No.10 Tahun 1961 Jo. PP No.24 

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

Tanah, Direktori Putusan MA RI 

tentang 9 putusan PTUN yang 

dijadikan sampel perkara yaitu : 3 
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putusan tahun 1998 – 2004 dan 6 

putusan tahun 2005 – 2011. 

d. Bahan Hukum Tertier. 

Yaitu bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, 

misalnya kamus, ensiklopedia dll. 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

Pengumpulan bahan hukum ( baik 

bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder maupun bahan hukum tertier ) 

yang diperlukan untuk penelitian ini 

dikumpulkan berdasarkan topik-topik 

permasalahan yang telah dirumuskan dan 

akan dikaji berdasarkan topik-topik 

permasalahan yang telah dirumuskan dan 

akan dikaji menurut pengklasifikasian 

permasalahan menurut sumber dan 

hierarkinya secara komprehensif. 
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5. Tehnik Analisa Data 

Dari bahan hukum yang diperoleh 

dalam studi putusan, aturan - aturan 

perundang - undangan, maka penulis akan 

menguraikan dan menghubungkan 

sedemikian rupa sehingga tersaji dalam 

tulisan yang tersistematisasai untuk 

menjawab pertanyaan yang telah 

dirumuskan dalam rumusan masalah. 

Cara pengolahan bahan hukum 

dilakukan secara deduktif yaitu menarik 

kesimpulan dari konsep dan prinsip AUPB 

terhadap sengketa Pertanahan secara 

konkret yang dihadapi. 

Bahan hukum yang ada tersebut 

dianalisis untuk melihat solusi kebutuhan 

dan pengimplimentasiannya dalam putusan 

PTUN sengketa pertanahan yang adil  

sesuai harapan masyarakat. 
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I. Pertanggung jawaban Sistematika 

Penulisan penelitian ilmiah ( tesis ) ini di 

bagi menjadi empat bab, yang masing-masing 

bab terdiri dari beberapa sub-bab sesuai dengan 

pembahasan dan materi yang akan diteliti. 

Bab I pendahuluan, berisi latar belakang 

masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat  Penelitian, Keaslian Penelitian, 

Kerangka Teori, Kerangka Berfikir, Metode 

Penelitian. Serta pertanggungjawaban 

Sistematika. 

 Bab II. Dimensi teori dan normatik 

Tentang Peranan Hakim PTUN dalam 

penyelesaian Sengketa Pertanahan. Akan 

dibahas mengenai Pengaturan AUPB (Living 

Law) sebagi batu uji KTUN bagi hakim PTUN 

AUPB dalam perspektif Undang-undang No. 9 

Tahun 2004 tentang PTUN, AUPB dalam 



���

�

Perspektif yudicial control dan perlindungan 

masyarakat, Peranan Hermeneutika Hukum 

sebagai Metode penafsiran. 

Bab III. Anotasi Dan Analisis 9 Putusan 

PTUN tentang sengketa pertanahan. Didalam 

Bab III ini akan membahas anotasi ( putusan 

PTUN tentang sengketa pertanahan dan 

analisis 9 putusan PTUN tentang sengketa 

pertanahan. 

 Bab IV. Merupakan Bab Penutup yang 

berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 


