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ABSTRAK 

Baety, Lita Agusetiani. 2017. Dampak hukum perluasan kewenangan 

pengadilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa penyalahgunaan 

wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas 

Hukum, Universitas Negara Semarang, Pembimbing: I. Arif Hidayat, S.H.I, M.H, 

dan II. Dani Muhtada, Ph.D.  

Kata Kunci: Dampak Hukum, Kewenangan, Perluasan Kewenangan.  

Perluasan kompetensi PTUN, khususnya kompetensi absolut mengalami 

perluasan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan. Penambahan kewenangan Pengadilan Tata Usaha 

Negara tersebut berkaitan dengan pengujian ada atau tidaknya penyalahgunaan 

wewenang yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Hukum Publik (Pasal 21 UU No 

30 Tahun 2014). Penelitian ini mengkaji perluasan kewenangan Pengadilan Tata 

Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa Penyalahgunaan wewenang 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 beserta dampak hukumnya. 

Penelitian ini adalah jenis penelitian doktrinal dengan pendekatan 

kualitatif. Sumber data dalam penelitian itu yaitu data primer, data sekunder dan 

data tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan 

metode wawancara. 

Hasil penelitian ini yaitu adanya perluasan kewenangan Pengadilan Tata 

Usaha Negara dalam Penyelesaian sengketa Penyalahgunaan wewenang 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 berupa kewenangan 

mengadili ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dan dampak 

hukum dari perluasan tersebut adanya dua lembaga peradilan yang mengatur 

penyelesaian penyalahgunaan wewenang, adanya dualisme peraturan perundang-

undangan yang mengatur penyalahgunaan wewenang yaitu Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dampak 

negatif dari perluasan ini dapat dijadikan tempat berlindung pejabat pemerintahan, 

dan berdampak positif pejabat pemerintahan tidak dikriminalisasi.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara hukum, pernyataan itu tercantum di 

dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, angka 1 tentang 

Sistem Pemerintahan Negara, yang menyatakan: “Negara Indonesia ialah 

negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan 

belaka (Machsstaat)” (Abdoellah, 2016:28). Setelah dilakukan amandemen 

ketiga atas UUD 1945 pada tahun 2001, pernyataan tersebut dimasukkan di 

dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah 

negara hukum”. 

Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan atas hukum yang 

baik dan adil. Hukum yang baik dan adil adalah hukum yang demokratis yang 

didasarkan atas kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat, 

sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dan memenuhi maksud 

dan tujuan setiap hukum, yakni keadilan. Hukum yang baik dan adil perlu 

dikedepankan, karena untuk menghindari kemungkinan hukum dijadikan alat 

oleh penguasa untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik kepentingan 

penguasa itu sendiri maupun kepentingan kelompok tertentu yang dapat 

merugikan kepentingan rakyat. 

Konsekuensi dianutnya prinsip negara hukum, maka setiap gerak dan 

langkah serta kebijakan yang diambil oleh setiap penyelenggara negara, 



2 

 

 

 

warganegara dan subyek-subyek hukum lainnya haruslah selalu didasarkan 

dengan hukum.  

Frederich Julius Stahl di dalam bukunya Philosophie des Rechts, 

sebagaimana dikutip oleh Oemar Senoadji (Senoadji, 1966:24), 

mengemukakan ciri-ciri negara hukum (rechtsstaat) itu haruslah memenuhi 

empat unsur, yaitu: 

a. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak 

asasi manusia; 

c. Pemerintah berdasarkan peraturan; 

d. Adanya peradilan administrasi. 

Dari konsep Stahl tersebut terlihat arti pentingnya peradilan 

administrasi sebagai salah satu prasayat bagi negara hukum. Hal ini 

didasarkan ratio-legis bahwa di dalam negara hukum apabila terjadi sengketa 

antara rakyat (warga negara) dengan pemerintah sebagai akibat dari tindakan 

pemerintah yang merugikan rakyatnya, haruslah ada lembaga peradilan 

administrasi netral untuk menyelesaikan sengketa tersebut. 

Sejalan dengan konsep Stahl tersebut di atas, Indonesia sebagai negara 

hukum, sejak tahun 1991 telah membentuk peradilan administrasi (Peradilan 

Tata Usaha Negara) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

(sebagaimana telah diubah beberapa bagian pasal-pasalnya oleh Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), 

yang mulai beroperasi sejak tanggal 14 Januari 1991 berdasarkan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991. Menurut undang-undang tersebut, tujuan 

diadakannya Peradilan Tata Usaha Negara adalah dalam rangka memberikan 

perlindungan kepada rakyat pencari keadilan yang merasa dirinya dirugikan 

akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara. 

Setiap peradilan mempunyai kompetensi (kewenangan) mengadilinya 

masing-masing. Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk 

mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan 

kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan 

pengadilan untuk mengadili perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. 

Sedangkan kompetensi absolut berhubungan dengan kewenangan pengadilan 

untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi, atau pokok sengketa. 

Meskipun Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat digugat di Peradilan 

Administrasi, tetapi tidak semua tindakan dapat diadili oleh Peradilan 

Administrasi. Tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat 

di Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara) diatur di dalam Pasal 

1 butir (3) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sedangkan 

tindakan selebihnya menjadi kompetensi Peradilan Umum atau Peradilan 

militer atau bahkan untuk masalah pembuatan peraturan (regeling) yang 

dibuat pemerintah dan bersifat umum, kewenangan untuk mengadilinya 

berada pada Mahkamah Agung melalui hak Uji Materiil (Mahfud, 1987:10).    

Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-

undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU  No. 51 

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah mengadili sengketa 
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Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan 

Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, akibat diterbitkannya keputusan Tata 

Usaha Negara. Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, 

kewenangan atau kompetensi absolut terbatas pada mengadili dan memutus 

sengketa Tata Usaha Negara akibat diterbitkannya keputusan Tata Usaha 

Negara, yaitu penetapan tertulis yang bersifat konkrit individual dan final yang 

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 

Lahirlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan, yang telah diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 

dimaksudkan untuk mengatur dan memperbaiki sistem reformasi birokrasi. 

Undang-Undang ini merupakan hukum materil bagi Peradilan Tata Usaha 

Negara. Bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan, Undang-Undang Administrasi 

Pemerintahan merupakan hukum materil dalam menerbitkan keputusan dan 

atau melakukan tindakan. Oleh karenanya dari segi politik hukum, maka 

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan perwujudan dari 

kehendak politik pembentuk Undang-Undang untuk memperbaiki administrasi 

pemerintahan yang sedikit karut marut akibat tidak adanya pedoman untuk 

menjalankan pemerintahan. Bagi jajaran Peradilan Tata Usaha Negara, 

lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bisa dijadikan sebagai 

landasan untuk melakukan jihad judicial, sedangkan dari segi justitia belen 

(peziarah keadilan), access to justice diharapkan akan lebih terbuka (Permana, 

2016:2). 
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Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai hukum materil, namun adanya 

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah merubah pula kompetensi 

absolut peradilan bahkan merubah beberapa hal mengenai hukum acara yang 

berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya hanya mengatur 

mengenai materi, tidak campur aduk sebagaimana Undang-Undang Peradilan 

Tata Usaha Negara, dan tidak secara tegas menyatakan mencabut atau tidak 

berlaku lagi beberapa Pasal di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha 

Negara dan perubah-perubahannya, namun sesuai asas hukum lex posteriory 

derogate lex priory, maka hukum yang terkini mengalahkan hukum yang lebih 

lampau/terdahulu. Hal tersebut bermakna, beberapa ketentuan di dalam 

Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan-

perubahannya yang tidak lagi sesuai dengan Undang-Undang Administrasi 

Pemerintahan sudah sepatutnya tidak lagi diterapkan karena terkalahkan oleh 

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang lebih terkini. Asas tersebut 

dapat diterapkan karena kedua produk hukum memiliki level yang sama yaitu 

sama-sama Undang-Undang dan mengatur mengenai hal yang sama. 

Lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan membawa perubahan terhadap kompetensi Peradilan Tata 

Usaha Negara, karena kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara 

menjadi diperluas. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 terdapat 

Penambahan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, berkaitan dengan 
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pengujian ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh 

Badan/Pejabat Hukum Publik. Penambahan kewenangan itu terdapat pada 

Pasal 21 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa 

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan ada atau 

tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat 

Pemerintahan”. 

Berdasarkan uraian pernyataan di atas maka penulis melakukan 

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: DAMPAK HUKUM 

PERLUASAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 

DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERNYALAHGUNAAN 

WEWENANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 

1986 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas,  maka dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Adanya perluasan konsep Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam 

UU No 30 Tahun 2014 yang mengakibatkan perluasan sengketa yang 

diadili di PTUN;  

2. Perluasaan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

terkait penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan penambahan 

perkara di PTUN; 
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3. Persinggungan antara dua lembaga peradilan terkait penyalahgunaan 

wewenang antara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR); 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. 

Agar masalah yang ditulis oleh penulis tidak meluas dan lebih spesifik, maka 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini mengenai Perluasan kewenangan 

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa penyalahgunaan 

wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2014.  

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana perluasan kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa 

penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1986 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014? 

2. Bagaimana dampak hukum perluasan kewenangan PTUN dalam 

menyelesaikan sengketa penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Untuk menganalisis perluasan kewenangan PTUN dalam 

menyelesaikan sengketa penyalahgunaan wewenang pada Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2014. 

b. Untuk menganalisis dampak perluasan kewenangan PTUN dalam 

menyelesaikan sengketa penyalahgunaan wewenang berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. 

1.6 Manfaat Penelitan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis: 

a. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap 

pengembangan disiplin ilmu hukum administrasi negara khususnya 

terkait perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

tentang penyalahgunaan wewenang; 

b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan atau refrensi untuk 

penelitian berikutnya. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat mengetahui dan 

menerapkan disiplin ilmu yang didapat di bangku kuliah dan 
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menambah pengetahuan tentang perluasan kewenangan PTUN dalam 

penyelesaian sengketa penyalahgunaan wewenang berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014. 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi sumbangan 

pemikiran bagi pemerintah khususnya penyelenggara pemerintahan 

tentang perluasan kewenangan PTUN dalam penyelesaian sengketa 

penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat 

mengenai perluasan kewenangan PTUN dalam penyelesaian sengketa 

penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merupakan hasil dari kajian berbagai kepustakaan 

ilmiah mengenai PTUN. Berbagai penelitian sejenis telah dilakukan oleh 

banyak pihak. Berdasarkan penelusuran penulis kepustakaan tersebut, antara 

lain:  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

NO PENULIS JUDUL UNSUR 

KEBAHARUAN 

UNSUR 

KEBAHARUAN 

PENULIS 
1. Ayu 

Putriyanti 

Kajian 

Undang-

Undang 

Administrasi 

Pemerintahan 

dalam Kaitan 

dengan 

Pengadilan 

Tata Usaha 

Negara. 

1. Batas kewenangan 

Peradilan Tata 

Usaha Negara dan 

Peradilan Umum 

sebelum dan 

setelah adanya 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014 tentang 

Administrasi 

Pemerintahan. 

 

1. Kewenangan 

PTUN dalam 

menyelesaikan 

sengketa 

penyalahgunaan 

wewenang 

sebelum dan 

setelah adanya 

Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 

2014. 

 

2. Yodi 

Martono 

Wahyunadi 

Kompetensi 

Absolut 

Pengadilan 

Tata Usaha 

Negara dalam 

konteks  

Undang-

Undang 

Nomor 30 

Tahun 2014 

tentang 

Administrasi 

Pemerintahan. 

1. Ruang lingkup 

kompetensi absolut 

PTUN dalam 

konteks UUAP 

 

1. Ruang lingkup 

kompetensi 

absolut PTUN 

dalam UU 

PERATUN dan 

UU AP khususnya 

terkait 

penyalahgunaan 

wewenang.  
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3. Yulius Perkembangan 

pemikiran dan 

pengaturan 

penyalahgunaa

n wewenang 

di Indonesia 

(tinjauan 

singkat dari 

perspektif 

hukum 

administrasi 

negara pasca 

berlakunya  

Undang-

Undang 

Nomor 30 

Tahun 2014). 

1. Perkembangan 

pemikiran 

penyalahgunaan 

wewenang dan 

perkembangan 

pengaturannya di 

Indonesia. 

2. Titik singgung 

Pengaturan 

penyalahgunaan 

wewenang dalam 

UU AP dengan 

UU TIPIKOR.   

1. Pengaturan 

penyalahgunaan 

wewenang dalam 

UU PERATUN 

dan UU AP. 

2. Dampak hukum 

perluasan 

kewenangan 

PTUN dalam 

menyelesaikan 

sengketa 

penyalahgunaan 

wewenang yang 

bersinggungan 

dengan UU 

TIPIKOR. 

 

Tabel di atas adalah sebagian dari penelitian yang sudah dilakukan, 

dan dijadikan sebagai sumber referensi oleh peneliti, adapun penjelasan dari 

tabel tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Putriyanti yang berjudul “Kajian 

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan 

Pengadilan Tata Usaha Negara”. Dalam kajian ini, dijelaskan bahwa 

adanya batas kewenangan antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan 

Pengadilan Umum sebelum dan setelah UU No. 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan berlaku. Sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis yaitu meneliti mengenai kewenangan Pengadilan 

Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa penyalahgunaan 

wewenang sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

berlaku. 
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b. Penelitian yang dilakukan oleh Yodi Martono Wahyunadi, yang 

berjudul “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam 

konteks  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan”. Dalam penelitian ini, menjelaskan bahwa ruang lingkup 

kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi dipeluas 

jika dilihat dari konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis yaitu meneliti mengenai ruang lingkup 

kompetensi absolut PTUN dalam UU PERATUN dan UU AP 

khususnya terkait Penyalahgunaan Wewenang. 

c. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulius, yang berjudul 

“Perkembangan pemikiran dan pengaturan penyalahgunaan wewenang 

di Indonesia (tinjauan singkat dari perspektif hukum administrasi 

negara pasca berlakunya  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)”. 

Dalam penelitian ini, menjelaskan perkembangan pengaturan 

penyalahgunaan wewenang di Indonesia. Selain itu, adanya titik 

singgung antara UU AP dan UU TIPIKOR mengenai penyalahgunaan 

wewenang tersebut. Namun dalam praktiknya tidak ada tumpang tindih 

norma penyalahgunaan wewenang dalam UU AP dan UU TIPIKOR, 

karena masing-masing memiliki kompetensi absolut yang berbeda. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu meneliti 

mengenai pengaturan penyalahgunaan wewenang dalam UU 

PERATUN dan UU AP dan dampak hukum perluasan kewenangan 
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Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa 

penyalahgunaan wewenang yang bersinggungan dengan UU TIPIKOR. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum 

2.2.1.1 Negara Hukum 

Gagasan tentang negara hukum, apabila dirunut dari sejarahnya, 

telah dirintis oleh ahli filsafat dari zaman Yunani Kuno yaitu Plato 

(472-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) (Azhary, 1992:212). Plato 

didalam tulisannya yang berjudul Nomoi dan Republica, 

mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang 

didasarkan pada pengaturan yang baik. Ia membagi struktur sosial 

sebuah negara menjadi tiga golongan, yaitu: pertama, golongan filsuf, 

yang menurut Plato, merupakan golongan yang paling mengerti tentang 

hal “yang baik”, sehingga negara yang ideal adalah yang dipimpin oleh 

kaum filsuf. Kedua, golongan ksatria atau prajurit, yang berperan 

sebagai penjaga keamanan negara dan bertugas mengawasi warga 

negara. Ketiga, golongan rakyat biasa, seperti petani dan nelayan yang 

bekerja untuk menopang perokonomian negara. Gagasan Plato ini 

kemudian dikembangkan oleh muridnya, Aristoteles, dalam bukunya 

Politica yang menegaskan bahwa suatu negara yang baik adalah negara 

yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Jika Plato 

mengembangkan konsepnya secara deduktif, maka Aristoteles 

menggunakan cara induktif, yakni lebih dahulu mengadakan penelitian 
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terhadap 158 konstitusi yang berlaku di beberapa Polis (negara kota) di 

Yunani. Aristoteles membedakan bentuk-bentuk negara ada tiga 

macam, yaitu: (1) Monarkhi, yang dipimpin oleh seorang raja; (2) 

Aristokrasi, yang dipimpin oleh kaum bangsawan; dan (3) Politica, 

yang dipimpin oleh banyak orang (Abdoellah, 2016:19). 

Dalam perjalanan sejarah, konsepsi negara hukum itu timbul 

tenggelam seiring dengan munculnya berbagai teori kedaulatan dari 

para filsuf pada abad pertengahan hingga abad ke 19, antara lain: 

1. Teori Kedaulatan Tuhan (teokrasi) yang dipelopori oleh Thomas 

Aquinas (1225-1274) dan John Salisbury (1115-1180); 

2. Teori Kedaulatan negara yang dipelopori oleh Jean Bodin (1530-

1596), Thomas Hobbes (1588-1658) dan George Jallinek (1851-

1911); 

3. Teori Kedaulatan Rakyat yang dipelopori oleh John Locke (1632-

1704), Montesqueu (1688-1755) dan Jean Jacques Rosseau (1712-

1778); 

4. Teori Kedaulatan Hukum yang dipelopori oleh Immanuel Kant 

(1724-1804) dan diikuti oleh Hans Kelsen (1881-1973). 

(Abdoellah, 2016:19) 

Barulah pada akhir abad ke-19 , konsep negara hukum itu 

mengemuka kembali dan berkembang pesat. Sejak saat itu, setidaknya 

ada empat varian konsep negara hukum yang dikenal luas dan sering 

dijadikan rujukan hingga saat ini, yaitu: (1) Rechtsstaat, yakni konsep 
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negara hukum yang banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental; 

(2) The Rule of law, konsep negara hukum yang banyak dianut di 

negara-negara Anglo Saxon; (3) Socialist Legality, konsep negara 

hukum di negara-negara komunis-sosialis; dan (4) Nomokrasi Islam, 

konsep negara hukum yang mendasarkan pada hukum islam. Di 

samping empat varian konsep tersebut, ada yang menambahkan satu 

lagi varian konsep negara hukum versi Indonesia, yaitu Konsep Negara 

Hukum Pancasila (Azhary, 1992:212). Dalam kaitannya dengan 

peradilan administrasi, disini akan diuraikan konsep rechtsstaat, rule of 

law, dan konsep negara hukum Pancasila yang dianut di Indonesia. 

2.2.1.2 Negara Hukum Rechtsstaat 

Konsep rechsstaat mulai dikenal di Eropa pada abad XVIII, 

namun benih-benihnya sudah ada sejak munculnya teori pemisahan 

kekuasaan pada abad XVII yang dicetuskan pertama kali oleh John 

Locke (1632-1704) yang kemudian dikembangkan oleh Montesqueu 

(1688-1755), serta teori kontrak sosial oleh Jean Jacques Rosseau 

(1712-1778). (Soehino, 2002:167) 

Dengan pengaruh dari teori pemisahan kekuasaan tersebut diatas 

serta dipicu oleh meletusnya revolusi Perancis pada tahun 1789, maka 

konsep rechtsstaat lahir sebagai reaksi dan upaya perjuangan rakyat 

menentang kekuasaan absolut dari raja-raja di Eropa pada waktu itu, 

yang melahirkan tiga tuntutan dasar yakni “liberte” (kebebasan), 

“egalite” (persamaan), “fraternite” (persaudaraan). Konsep rechtstaat 
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intinya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-

hak asasi rakyat dari tindakan absolutisme penguasa, yaitu dengan 

membuat pembatasan atau kontrol terhadap kekuasaan raja (penguasa) 

agar tidak bertindak sewenang-wenang. 

Tokoh pertama yang dikenal sebagai perumus rechtsstaat adalah 

Immanuel Kant (1724-1804). Kant mengemukakan konsep negara 

hukum yang bercorak liberal (liberale rechtsstaat), yang intinya bahwa 

kekuasaan negara sedapat mungkin tidak mencampuri urusan 

kesejahteraan rakyat. Negara hanya bertugas melaksanakan fungsi 

sebagai penjaga keamanan dan ketertiban (nachtwachtersstaat = negara 

penjaga malam), sedangkan urusan perekonomian dan kemasyarakatan 

diserahkan kepada rakyat sendiri melalui kompetensi (persaingan) 

secara bebas (Soehino, 2002:126). 

Konsep negara hukum liberal yang dicetuskan oleh Kant 

disempurnakan beberapa tahun kemudian oleh Frederick Julius Stahl, 

seorang ahli hukum yang juga berasal dari Jerman. Stahl di dalam 

bukunya Philosophie des Rechts yang terbit tahun 1878, sebagaimana 

dikutip oleh Oemar Senoadji (Senoadji, 1966:24), mengemukakan 

konsep unsur-unsur yang lebih konkret tentang unsur-unsur rechtsstaat, 

yaitu meliputi empat unsur sebagai berikut:  

1. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin 

hak-hak asasi manusia; 



17 

 

 

 

3. Pemerintah berdasarkan peraturan; 

4. Adanya peradilan administrasi. 

Dalam perkembangan zaman, konsep rechtsstaat versi 

Immanuel Kant dan Stahl digolongkan sebagai paham klasik yang 

mengandung kelemahan, karena dengan tidak diperbolehkannya negara 

mencampuri urusan kesejahteraan rakyat yang mengakibatkan 

terjadinya persaingan bebas yang menumbuhkan kapitalisme di dalam 

perekenomian masyarakat sehingga terjadi kesenjangan antara pemilik 

modal kuat dengan rakyat yang miskin dan lemah. Oleh karena itu, 

paham negara hukum klasik tersebut dikembangkan ke arah negara 

hukum sosial atau negara hukum kesejahteraan (social democratische 

rechtsstaat atau welvarsstaat), dimana peran negara yang semula hanya 

berfungsi sebagai penjaga malam diperluas peranannya untuk 

menangani urusan kesejahteraan rakyat (Abdoellah, 2016:22). 

2.2.1.3 Negara Hukum Rule Of Law 

Konsep rule of law pertama kali diperkenalkan oleh Albert 

Venn (AV) Dicey dari Inggris. Di dalam bukunya Introduction to Study 

of Law of The Constitusion (1885), sebagaimana dikutip oleh 

Priyatmanto Abdoellah (Abdoellah, 2016:22), AV Dicey 

mengemukakan tiga unsur rule of law, yaitu terdiri dari: 

1. Supermacy of law (supremasi hukum), yang 

mengandung makna bahwa negara didasarkan atas 

hukum sehingga seseorang hanya dapat dihukum 

apabila melanggar aturan hukum, dan hak kebebasan 

setiap warga negara dijamin oleh hukum; 
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2. Equality before the law (persamaan di hadapan 

hukum), yang mengandung makna semua warga 

negara tunduk kepada hukum yang sama (ordinary 

law) dan diadili oleh Pengadilan yang sama (ordinary 

court); dan 

3. Constitution based on individual rights (konstitusi 

berdasarkan hak-hak individual), yang mengandung 

makna bahwa konstitusi adalah untuk menjamin hak-

hak individual yang ditegaskan oleh atau melalui 

pengadilan dan parlemen, terutama untuk membatasi 

kekuasaan Raja (Crown) dan aparaturnya. 

Sehubungan dengan adanya unsur equality before the law pada 

rule of law yang berlaku sama terhadap pejabat maupun warga negara, 

maka Hukum Administrasi Negara sebagai hukum yang secara khusus 

mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara dianggap 

asing bagi masyarakat Inggris. Dalam konteks ini AV Dicey 

mengatakan, “In England we know nothing of administrative law, and 

we wish to know nothing” (Ridwan, 2014:4). 

Dalam perkembangannya konsepsi negara hukum tersebut 

kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat 

unsur-unsurnya sebagai berikut: 

a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan 

rakyat; 

b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan 

perundang-undangan; 

c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga 

negara); 

d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 
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e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke 

controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga 

peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada 

di bawah pengaruh eksekutif; 

f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat 

atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan 

pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; 

g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian 

yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran 

warga negara.(Ridwan, 2014:5) 

Terdapat perbedaan dan persamaan antara konsep rule of law 

dan rechtsstaat, pendapat yang netral dikemukakan oleh Philipus M. 

Hadjon (Hadjon, 1987:72). Perbedaannya, konsep rechtsstaat lahir dari 

perjuangan menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner, 

bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law atau 

modern roman law, dengan karakteristik administratif. Sedangkan 

konsep rule of law berkembang secara evolusioner, bertumpu pada 

sistem hukum common law, dengan karakteristik judicial. Adapun 

persamaannya, keduanya menuju kepada sasaran yang sama, yaitu 

jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. 

Dalam perkembangannya, konsep rule of law ini telah 

mengalami berbagai penafsiran dan modifikasi, baik yang dilakukan 

oleh para ilmuwan maupun institusi, seperti misalnya yang dilakukan 
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oleh International Commission of Jurist (ICJ) dalam kongresnya di 

Bangkok pada tahun 1965, membuat rumusan The Rule of Law sebagai 

berikut: (1) adanya proteksi konstitusional; (2) adanya pengadilan yang 

bebas dan tidak memihak; (3) adanya pemilihan umum yang bebas; (4) 

adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat; (5) adanya kebebasan 

berserikat dan oposisi; dan (6) adanya pendidikan civics (Soemantri, 

1993:13). 

2.2.1.4 Negara Hukum Pancasila 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Apa 

yang dimaksud dengan negara hukum Indonesia tersebut tidak ada 

penjelasan lebih lanjut, baik di dalam Pembukaan, Batang Tubuh, 

maupun Penjelasan UUD 1945, sehingga tidak ada definisi atau 

pengertian yang resmi (legal formal) tentang negara hukum Indonesia. 

Dengan merujuk pada rumusan tujuan negara yang tercantum dalam 

alinea keempat Pembukaan UUD 1945 khususnya pada redaksi 

“memajukan kesejahteraan umum”, ada yang berpendapat bahwa 

Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (welfare state), seperti 

Azhary dan Hamid S. Attamimi (Ridwan, 2014:18). Dengan tidak 

adanya rumusan definisi yang resmi (legal formal) di dalam UUD 1945, 

maka memungkinkan penafsiran (interpretasi) terbuka mengenai 

konsep negara hukum yang dianut Indonesia. Dari berbagai pendapat 
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yang ada, setidaknya ada empat versi penyebutan atau penafsiran 

terhadap “negara hukum” Indonesia, antara lain sebagai berikut: 

Pertama, bahwa negara hukum Indonesia adalah padanan dari 

rechtsstaat. Ini di kemukakan oleh Muhammad Yamin, salah seorang 

konseptor UUD 1945. Di dalam buku Proklamasi dan Konstitusi 

Indonesia, yang dikutip oleh Mahfud MD dalam buku Politik Hukum di 

Indonesia (Mahfud, 2011:36), ia menulis: 

 Indonesia ialah negara hukum (rechtsstaat, goverment of 

law) tempat keadilan tertulis berlaku, bukanlah negara 

polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit 

memegang pemerintahan dan keadilan, bukan pula 

negara kekuasaan (machtsstaat) tempat tenaga senjata 

dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang. 

Kedua, bahwa negara hukum Indonesia adalah padanan dari 

“rule of law”, dikemukakan antara lain oleh Ismail Suny dan Sunaryati 

Hartono. Ismail Suny (Suny, 1982:123) dalam tulisannya menyatakan: 

“pelaksanaan demokrasi terpimpin adalah di mana kepastian hukum 

tidak terdapat dalam arti sepenuhnya di negeri kita, that the rule of law 

absent in Indonesia, negara kita bukan negara hukum”. Sedangkan 

Sunaryati Hartono (Hartono, 1976:35) pernah menyatakan: “...supaya 

tercipta suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh 

rakyat yang bersangkutan, penegakkan the rule of law harus dalam arti 

materiil. 

Ketiga, bahwa negara hukum Indonesia adalah “negara hukum 

sosialis” (socialist legality). Pendapat ini dikemukakan oleh Wirjono 
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Prodjodikoro, sebagaimana dikutip oleh Oemar Senoadji: (Senoadji, 

1985:12) 

Indonesia adalah socialist legality, karena diilhami oleh 

socialist legality dalam negara-negara sosial. Dengan 

termilogi tersebut, ia (Wirjono) mengembalikan pada 

persoalan-persoalan sosialisme Indonesia, yaitu apakah 

kita akan mempergunakan unsur sosialisme sebagai 

pokok pangkal ataukah bertolak pada unsur-unsur 

Indonesia, ataukah kita akan mencari suatu perpaduan 

yang harmonis antara unsur-unsur sosialisme dan unsur 

Indonesia sebagai acculturation atau culture contact 

antara unsur kebudayaan sosialisme dan unsur 

kebudayaan Indonesia 

Keempat, bahwa negara hukum khas Indonesia adalah “Negara 

Hukum Pancasila”. Pendapat ini didasarkan alasan bahwa negara 

hukum Indonesia memiliki ciriciri khas ke-Indonesiannya, di mana 

segala aspek ketatanegaraan dan kehidupan berbangsa dan bernegara 

didasarkan atas falsafah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber 

hukum. 

Konsep tentang “Negara Hukum Pancasila”, antara lain 

dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon: (Hadjon, 1987:71) 

Negara hukum Pancasila tidak dapat dipersamakan 

dengan rechtsstaat ataupun rule of law, dengan alasan: 

1. Baik konsep rechtsstaat maupun rule of law dari latar 

belakang sejarahnya lahir dari suatu usaha atau 

perjuangan menentang kesewenang-wenangan 

penguasa, sedangkan Negara Republik Indonesia 

sejak perencanaan berdirinya jelas-jelas menentang 

bentuk kesewenangan atau absolutisme; 

2. Baik konsep rechtsstaat maupun rule of law 

menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak asasi manusia sebagai titik sentral, sedangkan 

Negara Republik Indonesia yang menjadi titik sentral 

adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan 

rakyat yang berdasar asas kerukunan; 
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3. Untuk melindungi hak asasi manusia, konsep 

rechtsstaat mengedepankan prinsip wetmatigheid, 

sedangkan rule of law mengedepankan prinsip 

equality before the law. Adapun Negara Republik 

Indonesia mengedepankan asas kekeluargaan dalam 

hubungan antara pemerintah dan rakyat. 

Hadjon (Hadjon, 1987:90) menyatakan bahwa Negara Hukum 

Pancasila memiliki elemen-elemen atau ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan 

asas kerukunan; 

2. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasan 

kekuasan negara; 

3. Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan 

merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal; 

4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

Selain Hadjon, konsep Negara Hukum Pancasila dikemukakan 

oleh Muh. Tahir Azhary (Azhary, 1992:212), yang merumuskan lima 

unsur pokok Negara Hukum Pancasila, yaitu: 

1. Pancasila sebagai dasar ideologi negara; 

2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar; 

3. Kekuasaan berdasarkan konstitusi; 

4. Persamaan kedudukan di hadapan hukum; 

5. Peradilan yang bebas dan mandiri. 

Lebih lanjut Tahir Azhary (Azhary, 1992:212) menyatakan 

bahwa salah satu ciri pokok dari Negara Hukum Pancasila adalah 
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adanya jaminan terhadap kebebasan beragama (freedom of religion) 

dalam konotasi positif, artinya tidak memberi tempat pada ateisme dan 

sentimen antaragama. 

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas, jika dicermati konsep 

maupun praktik “Negara Hukum Pancasila” di Indonesia itu sebenarnya 

juga termasuk varian (modifikasi) konsep rechtsstaat dan rule of law, 

mengingat hal-hal sebagai berikut: 

a. Setiap konsep negara hukum, dengan sendirinya tentu 

mengakui adanya supremasi hukum (supremasi of law); 

b. Prinsip atau sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang menurut 

Tahir Azhary mengandung makna “freedom of religion” 

(kebebasan beragama) sebagai salah satu ciri pokok dari Negara 

Hukum Pancasila. Mengingat bahwa prinsip itu tercantum di 

dalam pembukaan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara 

(grundnorm, konstitusi) esensinya sama seperti mengakui 

supremasi hukum (konstitusi) dan jaminan kebebasan warga 

negara; 

c. Prinsip Kemanusian yang Adil dan Beradab, esensinya sama 

dengan persamaan hak (equality before the law), jaminan 

keadilan dan perlindungan hak asasi manusia; 

d. Prinsip Persatuan Indonesia, esensinya adalah nasionalisme, 

perlindungan dan persamaan kedudukan warga negara; 



25 

 

 

 

e. Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan 

dalam Permusyawaratan/Perwakilan, esensinya adalah 

kedaulatan rakyat melalui demokrasi perwakilan, yang dalam 

kenyataannya juga mengenal pemisahan/pembagian kekuasaan 

antara legislatif, eksekutif, yudikatif; 

f. Keadilan Sosial, esensinya sama dengan sociale rechtsstaat 

atau welfarestate. 

2.2.2   Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum 

Mengenai Sistem hukum terdapat dua paham, yaitu: 

1. Sitem hukum dalam arti sempit; 

2. Sistem hukum dalam arti luas. 

Dalam arti sempit, sistem hukum diartikan sebagai satu kesatuan 

hukum yang terbatas hanya dalam arti materiil atau substansi hukum. 

Bellefroid mengemukakan bahwa sistem hukum adalah 

keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan 

atas asas-asas tertentu. Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan hal 

serupa tentang sistem hukum. Sistem hukum menurutnya adalah 

kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan, di atas 

mana dibangun tertib hukum. (Badrulzaman, 1983:15) 

Kedua pendapat tentang sistem hukum tersebut di atas pada 

dasarnya melihat hukum yang terdiri atas sejumlah unsur/komponen 

atau fungsi/variabel yang selalu mempengaruhi dan terikat satu sama 

lain oleh satu atau beberapa asas. Semua unsur/komponen atau 
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fungsi/variabel yang selalu mempengaruhi dan terikat satu sama lain 

oleh satu atau beberapa asas. Semua unsur/komponen/fungsi/variabel 

itu terpaut dan terorganisir menurut suatu struktur atau pola yang 

tertentu, sehingga senantiasi saling pengaruh mempengaruhi. 

Asas utama yang mengaitkan semua unsur atau komponen 

hukum adalah asas idil dan asas konstitusional, di samping itu sejumlah 

asas-asas hukum yang lain yang berlaku universal maupun berlaku 

lokal, atau berlaku di dalam dan bagi disiplin hukum tertentu. 

(Rahardjo, 1986:89) 

Pentingnya arti asas dalam sistem hukum ini dikemukakan oleh 

Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum merupakan landasan yang paling 

luas bagi lahirnya peraturan hukum, atau alasan bagi lahirnya peraturan 

hukum. Asas hukum merupakan ration legis peraturan hukum. Lebih 

jauh Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa asas hukum mengandung 

nilai-nilai dan tuntutan etis, yang merupakan jembatan antara peraturan 

hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Oleh 

karena adanya ikatan oleh asas-asas hukum itu, maka hukum 

merupakan suatu sistem. Peraturan–peraturan hukum yang berdiri 

sendiri-sendiri itu terikat dalam suatu susunan kesatuan disebabkan 

karena bersumber pada suatu induk penilaian etis tertentu. (Rahardjo, 

1986:166) 

Sudikno Mertokusumo mengibaratkan sistem hukum sebagai 

gambar mozaik, yaitu gambar yang dipotong-potong menjadi bagian-
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bagian kecil untuk kemudian dihubungkan kembali, sehingga tampak 

utuh seperti gambar semula. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri 

lepas hubungannya dengan lain, tetapi kait mengait dengan bagian-

bagian lainnya. Tiap bagian tidak mempunyai arti di luar kesatuan itu. 

Di dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik atau 

kontradiksi. Kalau sampai terjadi konflik, maka akan segera 

diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri. (Mertokusumo, 

1991:102) 

Pada bagian lain beliau menyatakan, bahwa suatu sistem hukum 

mempunyai sifat konsisten atau ajeg. Di dalam sistem tidak 

dikehendaki adanya konflik dan kalau terjadi konflik tidak akan 

dibiarkan. Karena di dalam masyarakat manusia itu terdapat banyak 

kepentingan, maka tidak mustahil terjadi konflik antara kepentingan-

kepentingan itu. Tidak mustahil terjadi konflik antara peraturan 

perundang-undangan, antara undang-undang dengan kebiasaan, antara 

undang-undang dengan putusan pengadilan. Untuk mengatasinya 

diperlukan adanya suatu ketentuan umum yang pelaksanaannya itu 

konsisten atau ajeg. Kalau terjadi konflik, akan berlaku secara konsisten 

asas-asas lex specialis derogat legi generali, lex posteriori derogat legi 

priori atau lex superior derogat legi inferiori. (Mertokusumo, 1996:112) 

Dalam artian luas, sistem hukum itu dapat diartikan sebagai satu 

kesatuan hukum yang terdiri atas pelbagai komponen. Lawrence M. 
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Friedman dalam bukunya “American Law An Introduction”, 

menyebutkan sistem hukum itu meliputi: 

1. Komponen Struktur Hukum; 

2. Komponen Substansial Hukum; 

3. Komponen budaya (Budaya hukum masyarakat).  

Ketiga komponen sistem hukum saling terkait satu sama lainnya. 

Dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin. Substansi apa 

yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Dan Budaya hukum 

masyarakat adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk 

menghidupkan atau mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana 

mesin itu digunakan.  

Komponen pertama dari sistem hukum itu adalah struktur 

hukum. Apa yang dimaksud dengan struktur hukum itu, Lawrence M. 

Friedman menjelaskan, bahwa: (Friedman, 1984:5) 

Its skeleton or framework, the durable part, which gives 

a kind of shape and definition to the whole ... The 

structure of a legal system consists of elements of this 

kind: the number and size of courts; their jurisdiction 

(that is, what kind of cases they hear, and how and why); 

and modes of appeal from one court to another. Structure 

also means how the legislature is organized, how many 

members.., what a president can (legally) do or not do, 

what procedures the police department follows, and so 

on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the 

legal system? A kind of still photograph, which freezes 

the action.  

  

Secara sederhana struktur hukum tersebut berkaitan dengan 

tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan 

aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk di 



29 

 

 

 

dalamnya pola bagaimana hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan 

sesuai dengan aturan formalnya (menyangkut pula kinerja hukum). 

Komponen kedua dari sistem hukum, yaitu substansi hukum, 

yaitu “... the actual rules, norm, and behavior patterns of people inside 

the system”. (Friedman, 1984:6) Jadi substansi hukum ini menyangkut 

aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu, 

bahkan termasuk asas dan etika, serta putusan pengadilan. Dengan 

demikian yang disebut komponen substansi hukum disini adalah 

keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), 

baik yang tertulis (law books) maupun tidak tertulis (living law), serta 

putusan pengadilan yang dipedomani oleh masyarakat dan pemerintah. 

Dalam perlindungan konsumen, substansi hukum ini meliputi peraturan 

perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga atau badan-badan yang 

berwenang serta asas-asas hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang 

berkaitan dengan perlindungan konsumen. Substansi hukum, baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis tersebut dengan sendirinya harus berakar 

dan mengakar pada falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang 

berfungsi pula sebagai pedoman, pemandu, atau penuntun bagi 

pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia.  

Di samping struktur dan substansi hukum, terdapat satu unsur 

lagi yang penting dalam sistem hukum, yaitu unsur “tuntutan atau 

permintaan”. Karena sulit mencari istilah yang tepat untuk unsur 

tersebut, Lawrence M. Friedman memilih istilah kultur hukum, yang 
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seringkali juga disamakan dengan istilah “budaya hukum masyarakat”. 

Sementara itu mengenai kultur hukum sebagai komponen ketiga dari 

sistem hukum, dijelaskan oleh beliau sebagai berikut: (Freidman, 

1984:7) 

People‟s attitudes toward law and legal system? Their 

beliefs, values, ideas, and expectations... The legal 

culture, in other words, is the climate of social thought 

and social force which determines how law is used, 

avoided, or abused. Without legal culture, the legal 

system is inert? a dead fish lying in a basket, not a living 

fish swimming in its sea.  

 

Dari paparan Lawrence M. Friedman tersebut, kultur hukum 

merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu 

“tuntutan”, “permintaan” atau “kebutuhan” yang datangnya dari 

masyarakat atau pemakai jasa hukum. yang berkaitan dengan ide, sikap, 

keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum. Oleh karena itu budaya 

hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta 

perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum.  

Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat 

(eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku 

masyarakat. Kultur hukum atau budaya hukum masyarakat juga dipakai 

untuk menjelaskan sistem hukum. Misalnya untuk menjelaskan 

mengapa sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya 

atau dalam perjalanannnya berbeda dari pola aslinya. 
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2.2.3 Peradilan Administrasi di Indonesia 

2.2.3.1 Pengertian Peradilan Administrasi 

Istilah peradilan yang terdiri dari kata dasar “adil” yang 

memperoleh awalan “per” serta akhiran “an” berarti segala sesuatu 

yang berkaitan dengan pengadilan. Pengadilan di sini bukanlah 

diartikan semata-mata sebagai badan yang mengadili, melainkan 

sebagai pengertian yang abstrak, yaitu “hal yang memberikan keadilan” 

(Mertokusumo, 1983:2). 

Pengertian lebih abstrak (luas) dirumuskan oleh R. Subekti dan 

R. Tjitrosoedibio dalam buku yang berjudul Kamus Hukum (Subekti 

dan Tjotrosoedibio, 1971:82), merumuskan peradilan adalah segala 

sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum 

dan keadilan. Hal ini dapat berarti tugas menegakkan keadilan tidak 

semata-mata dilakukan oleh badan pengadilan (yudikatif), sesuai 

dengan trias politika. Dengan demikian alat perlengkapan negara 

lainnya juga dapat diserahi melakukan tugas negara tersebut, asalkan 

sesuai dengan tujuan menegakkan hukum dan kadilan. 

Untuk dapat memahami pengertian peradilan dengan mudah, 

Rochmat Soemitro (1976:7) merumuskan unsur (element) peradilan 

sebagai berikut: 

a. Adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum, 

yang dapat diterapkan pada suatu persoalan; 

b. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit; 
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c. Ada sekurang-kurangnya dua pihak; 

d. Adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan 

perselisihan. 

Selain unsur-unsur di atas Sjachran Basah (1992:1) 

menambahkan satu unsur lagi, yaitu adanya hukum formal dalam 

rangka menerapkan hukum (rechtstoepassing) dan menemukan hukum 

(rechtsvinding) „in concreto‟ untuk menjamin ditaatinya hukum 

materiil. Penambahan ini penting dengan alasan sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Sjachran Basah (1992:1): “peradilan tanpa hukum 

materiil akan lumpuh, karena tidak tahu apa yang akan dijelmakan, 

sebaliknya peradilan tanpa hukum formal akan liar (dapat bertindak 

semaunya) sebab tidak ada batas-batas yang jelas dalam melakukan 

wewenangnya”. 

Istilah “Peradilan Administrasi” hampir selalu dikaitkan dengan  

“administatieve rechtspraak”. Kepustakaan, rancangan undang-undang 

dan perundang-undangan, mempergunakan berbagai istilah untuk 

pengertian ini, antara lain: 

1. Peradilan administrasi; 

2. Peradilan administratif; 

3. Peradilan administrasi negara; 

4. Peradilan tata usaha; 

5. Peradilan tata usaha negara; 

6. Peradilan tata usaha pemerintahan. (Basah, 1992:31) 
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Pengertian peradilan administrasi dapat ditinjau dalam arti 

“luas” dan dalam arti “sempit”, atau dapat pula digolongkan dari segi 

“murni” dan “tidak murni”. Sjachran Basah, merumuskan pengertian 

peradilan administrasi dalam arti luas mencakup: peradilan administrasi 

yang sesungguhnya (peradilan murni) dan peradilan administrasi yang 

tidak sesungguhnya (peradilan semu). Sedangkan peradilan dalam arti 

sempit hanya mencakup: peradilan administrasi yang sesungguhnya 

(peradilan murni) (Basah, 1985:37).  

 

2.2.3.2 Tujuan Peradilan Administrasi 

Tujuan dan kedudukan suatu peradilan administrasi di suatu 

negara, terkait dengan falsafah negara yang dianutnya. Bagi Negara 

Republik Indonesia yang merupakan Negara Hukum Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hak dan kepentingan 

perseorangan dijunjung tinggi dan berdampingan dengan hak 

masyarakat. Kepentingan perseorangan adalah seimbang dengan 

kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Karena itu, tujuan 

pembentukan peradilan administrasi secara filosofis, adalah untuk 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak 

masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan 

keselarasan antara kepentingan perseorang dengan kepentingan 

masyarakat atau kepentingan umum. 
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Pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tercantum:  

Dalam melaksanakan tugasnya itu pemerintah wajib 

menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat pada 

umumnya dan hak serta kewajiban asasi warga 

masyarakat pada khususnya. Oleh karena itu, pemerintah 

wajib secara terus menerus membina, menyempurnakan, 

dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara 

agar mampu menjadi alat yang efisien, bersih, serta 

berwibawa dan yang dalam melaksanakan tugasnya 

selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat 

dan sikap pengabdian untuk masyarakat. Menyadari 

sepenuhnya peranan positif aktif pemerintah dalam 

kehidupan masyarakat, maka pemerintah perlu 

mempersiapkan langkah dalam menghadapi 

kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, 

perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat 

Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. 

Oleh karena itu, peradilan administrasi diadakan dalam rangka 

memberikan perlindungan (berdasarkan keadilan, kebenaran, ketertiban 

dan kepastian hukum) kepada rakyat pencari keadilan yang merasa 

dirinya dirugikan akibat suatu keputusan tata usaha negara, melalui 

pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian sengketa dalam bidang tata 

usaha negara. 

2.2.4 Penyalahgunaan Wewenang 

Ditinjau dari aspek sejarah, penyalahgunaan wewenang sebagai 

suatu konsep berasal dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. 

Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi selalu 

diparalelkan dengan konsep detournement de pouvoir (Penyalahgunaan 

wewenang). Dalam konsep hukum administrasi setiap penentuan 

norma-norma hukum secara insplisit dan/atau eksplisit di dalamnya 
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mengandung tujuan dan maksud tertentu sesuai dengan maksud dan 

tujuan diadakannya peraturan perundang-undangan. (Elpah dan 

Suhariyanto, 2016:37) Oleh karena itu tidak dibenarkan diterapkan 

dan/atau digunakan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan utnuk 

hal-hal lain di luar maksud dan tujuan yang termaktub di dalam 

Peraturan Perundang-undangan tersebut. 

Manakala Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menggunakan 

wewenang yang dimilikinya untuk tujuan dan maksud yang berbeda, 

tidak sesuai, atau bertentangan dengan maksud diberikannya wewenang 

menurut Peraturan Perundang-undangan dikatakan sebagai suatu 

“Penyalahgunaan Wewenang” yang dalam bahasa Perancis dikenal 

dengan istilah “detournement de pouvoir”. 

Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat 

diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu: 

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan 

yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk 

menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; 

2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat 

tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi 

menyimpang dari tujuan dan kewenangan tersebut diberikan oleh 

Undang-undang atau Peraturan-peraturan lainnya; 

3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunaan prosedur 

yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, 
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tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. (Senoadji, 

2009:14)  
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2.2.5 Kerangka Berfikir 

Bagan 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landasan Operasional : 

1. Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

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

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 

KOMPETENSI PTUN 

 

PERLUASAN KEWENANGAN PTUN DALAM 

MENYELESAIKAN SENGKETA PENYALAHGUNAAN 

WEWENANG ANTARA UU PERATUN DAN UU AP  

DAMPAK HUKUM PERLUASAN KEWENANGAN PTUN DALAM 

PENYELESAIAN SENGKETA PENYALAHGUNAAN WEWENANG 

SETELAH BERLAKUNYA UU AP 

Peningkatan kualitas  PTUN dalam melindungi 

Pejabat Pemerintahan 

Mewujudkan keadilan bagi Pejabat 

Pemerintahan. 

 

Landasan Teori : 

1. Negara Hukum 

2. Sistem Hukum 

3. Peradilan 

Administrasi 

4. Penyalahgunaan 

Wewenang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis penelitian 

doktrinal dengan 

pendekatan 

kualitatif. Teknik 

pengumpulan data 

menggunakan studi 

kepustakaan dan 

wawancara 

Pasal 21 

UU AP 

Pasal 53 

ayat (2) UU 

PERATUN 
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2.2.6 Kerangka Konseptual 

2.2.6.1 Dampak Hukum 

Dampak hukum adalah sikap atau perilaku masyarakat terhadap 

hukum yang berupa ketaatan atau kepatuhan dan perlawanan atau 

penentangan terhadap hukum yang berlaku. Ada dua macam dampak 

hukum, yaitu: 

1. Dampak hukum positif, yaitu sikap dan perilaku masyarakat yang 

menaati dan mematuhi hukum karena adanya keserasian antara 

keadilan dengan kepentingan yang terlindungi bagi masyarakat. 

2. Dampak hukum negatuf, yaitu adanya perlawanan atau 

penentangan terhadap hukum karena tidak ada keserasian antara 

keadilan dengan kepentingan yang terlindungi. 

2.2.6.2 Konsep Wewenang dan Kewenangan 

Wewenang dan kewenangan memiliki kedudukan dan peranan 

yang sangat penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum 

administrasi. Wewenang dikatakan sebagai konsep inti dari hukum 

administrasi karena obyek hukum administrasi itu sendiri adalah 

wewenang pemerintahan (bestuur bevogdheid).Di dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

dilakukan pembedaan antara wewenang dan kewenangan sebagaimana 

di uraikan di dalam Bab I ketentuan umum yang memuat pengertian-

pengertian. Di dalam Pasal 1 angka 5, merumuskan wewenang adalah 

hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan atau 
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penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau 

tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan di dalam 

Pasal 1 angka 6, merumuskan kewenangan pemerintah yang selanjutnya 

disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan atau penyelenggara lainnya untuk bertindak dalam 

hukum publik. 

2.2.6.3 Sengketa  

Pengertian sengketa, dalam hal ini sengketa tata usaha negara 

adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara 

orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha 

negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya 

keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 

(4) UU PERATUN). 

2.2.6.4 Pengadilan Tata Usaha Negara dan Administrasi 

Pemerintahan 

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di 

bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman 

bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. 

(Wikipedia). Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam 

pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat 

pemerintahan. (Pasal 1 ayat (1) UU AP)
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, peneliti 

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara setelah 

adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 untuk melakukan 

pengujian unsur penyalahgunaan wewenang terhadap Keputusan 

dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan sebagaimana ditegaskan 

dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang 

menyatakan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, 

dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan 

wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Jika dalam 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 penyalahgunaan wewenang 

tersebut digunakan sebagai alasan seseorang atau Badan Hukum 

Perdata untuk menggugat suatu KTUN, berbeda dengan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 penyalahgunaan wewenang 

mempunyai proses beracara sendiri yang tidak sama dengan proses 

beracara gugatan seperti biasa. Dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 penyelesaian perkara penyalahgunaan wewenang 

menggunakan mekanisme pengajuan gugatan oleh orang atau 

Badan hukum perdata terhadap Pejabat Pemerintahan, namun 

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjadi diperluas 
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dengan pengajuan permohonan oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai 

ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang.  

2. Dampak hukum Perluasan kewenangan mengadili Pengadilan Tata 

Usaha Negara dalam menilai ada atau tidak adanya unsur 

penyalahgunaan wewenang, (i) adanya dua lembaga peradilan yang 

mengatur penyelesaian sengketa penyalahgunaan wewenang yaitu 

Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tipikor; (ii) adanya 

ketidakpastian hukum karena ada dualisme peraturan perundang-

undangan yang mengatur penyelesaian sengketa penyalahgunaan 

wewenang, yaitu Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi; (iii) berdampak negatif dimana permohonan pengujian 

tersebut dapat dijadikan sebagai tempat berlindung Pejabat 

Pemerintahan yang melakukan penyalahgunaan wewenang; (iv)  

berdampak positif bagi Badan Pemerintahan dan Pejabat 

Pemerintahan, Dalam hal ini Badan Pemerintahan dan Pejabat 

Pemerintahan tidak dikriminalisasi, artinya kesalahan administratif 

suatu Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan secara pidana  
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut, penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada pembentuk Undang-Undang, pemberian suatu kewenangan 

baru dan/atau mengatur hukum acara lembaga peradilan seharusnya 

dilakukan dengan Undang-Undang baru bukan dengan 

menyisipkan dalam Undang-Undang lain. 

2. Pemerintah perlu melakukan perbaikan regulasi terkait mekanisme 

pelaksanaan kewenangan mengadili penyalahgunaan wewenang di 

Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tipikor agar tidak 

menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekacauan hukum 

3. Mahkamah Agung perlu menerbitkan PERMA yang memuat 

ketentuan mengenai keharusan aparat penegak hukum mematuhi 

putusan PTUN yang menyatakan seorang Pejabat Pemerintahan 

tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang untuk tidak dilanjutkan 

ke proses pidana. 

4. Aparat Penegak hukum agar memperhatikan terkait mekanisme 

penanganan dugaan penyalahgunaan wewenang agar lebih 

mengedepankan peran APIP dan memberikan kesempatan kepada 

Pejabat Pemerintahan untuk terlebih dahulu melakukan pengujian 

unsur penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Tata Usaha 

Negara.   
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