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BEBERAPA ASPEK DALAM HUKUM MATERIIL 
DAN HUKUM FORMAL PERADILAN TATA USAHA NEGARA* 

 
Oleh : H. Ujang Abdullah, SH. M.Si ** 

 
1.  PENDAHULUAN 

Melalui UU No. 14 Tahun 1970 tentang UU Pokok Kekuasaan 
Kehakiman yang dirobah dan diperbaharui denganUU No. 35 Tahun 1999, 
UU No. 4 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan UU No. 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman, ternyata Negara kita sudah cukup lama 
mempunyai niat untuk membentuk suatu badan peradilan khusus yang 
berdiri sendiri yaitu Peradilan Tata Usaha Negara selain dari tiga lingkungan 
peradilan yang telah ada sejak lama. 

 
Pada kenyataannya pembentukan peraturan tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara baru terealisir pada tanggal 24 Desember 1986 dengan 
diundangkannya UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara dan baru beroperasional untuk pertama kali pada Tanggal 14 
Januari 1991 secara serentak di lima (5) pengadilan tingkat pertama melalui 
Keputusan Presiden RI No. 52 Tahun 1990 dan tiga (3) pengadilan tingkat 
banding melalui UU No. 10 Tahun 1990, dengan diterbitkannya Peraturan 
Pemerintah No. 7 Tahun 1991 tentang penerapan UU No. 5 Tahun 1986. 

 
Setelah beroperasi kurang lebih tiga belas (13) tahun, pada tahun 2004 

dilakukan revisi terhadap UU No. 5 tahun 1986 dengan terbitnya UU No. 9 
Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 1986 tentang Peradilan TUN 
yang diundangkan pada tanggal 29 Maret 2004 dengan maksud untuk 
memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan keh,dupan 
ketatanegaraan menurut UUD 1945. 

 
Diantara perubahan yang signifikan menyangkut hukum acara 

Peradilan Tata Usaha Negara dari ketentuan lama yang diatur dalam UU 
No. 5 Tahun 1986 yang diubah dalam UU No. 9 Tahun 2004 tersebut, 
antara lain :  
- Adanya Lembaga Jurusita di PTUN (Pasal 39 A s/d 39 E) 
- Perubahan rumusan tentang alasan gugatan, serta kriteria Asas-Asas 

Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang dikaitkan dengan UU 
No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan 
bebas KKN (pasal 53 ayat 2) 

- Perubahan tentang tata cara pelaksanaan putusan (pasal 116 ayat 3) 
- Adanya upaya paksa dan sanksi administratif terhadap Pejabat Tata 

Usaha Negara yang tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan 
TUN yang telatr berkekuatan hukum tetap (pasal 116 ayat 4 dan 5) 

- Hapusnya perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan TUN 
yang berkekuatan hukum tetap (ex pasal 118 UU No. 5 Tahun 1986) 

 
                                                 
*    Disampaikan dalam Bintek Pemda Ogan Ilir Sumsel, Tanggal 10 Mei 2010 
** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 
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Dan terakhir diadakan lagi perubahan kedua melalui UU No. 51 tahun 2009 
  

Dalam rangka memahami aspek-aspek yang ada dalam Hukum 
Materiil dan Hukum Acara Peradilan TUN menurut UU No. 5 Tahun 1986 
(yang masih berlaku) maupun menurut Ketentuan dalam UU No. 9 Tahun 
2004 dan UU No. 51 Tahun 2009, maka dalam tulisan ini akan dibahas 
beberapa hal yang berkaitan dengan Sengketa Tata Usaha Negara, Subjek 
dan Objek Gugatan di Peradilan TUN, Alasan Gugatan, Prosedur Gugatan, 
Petitum, Putusan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha 
Negara. 

 
II.  PEMBAHASAN 
 

1.  CIRI-CIRI KHUSUS HUKUM ACARA PERATUN 
 

Proses beracara di Peratun pada prinsipnya sama dengan proses 
acara perdata di Peradilan Umum, namun ada beberapa kekhususan 
yang terdapat di dalam Hukum Acara PERATUN, antara lain sebagai 
berikut : 
1) Pengajuan gugatan dibatasi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari 

terhitung sejak Keputusan TUN yang digugat dikeluarkan/diumumkan 
oleh Badan/Pejabat TUN, atau sejak diterima/diketahui oleh 
Penggugat (pasal 55); 

2) Dikenal adanya prosedur penolakan ("dismissal procedure"), yaitu 
wewenang Ketua PTUN untuk memutuskan dengan Penetapan 
bahwa gugatan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat 
yang ditentukan dalam pasal 62 ayat (1); 

3) Dikenal adanya Pemeriksaan Persiapan sebelum pokok sengketa 
diperiksa di persidangan, untuk melengkapi/memperbaiki gugatan 
yang kurang jelas (pasal 63); 

4) Dikenal adanya 3 (tiga) Acara Pemeriksaan Perkara, yaitu : 
a. Acara Singkat, khusus untuk pemeriksaan perlawanan terhadap  

Penetapan Dismissal (pasal 62 ayat 4); 
b. Acara Cepat (Hakim Tunggal), apabila terdapat kepentingan 

Penggugat yang cukup mendesak dan dimohonkan oleh 
Penggugat (pasal 98-99); 

c. Acara Biasa (Hakim Majelis), yaitu acara pemeriksaan perkara 
melalui pemeriksaan persiapan; 

5) Tidak ada putusan Verstek, tetapi Hakim berwenang memanggil 
Tergugat melalui atasannya (pasal 72); 

6) Tidak ada gugatan rekonpensi (gugat balik) dari Tergugat kepada 
Penggugat; 

 
Selain ciri-ciri tersebut di atas, dikenal adanya 4 Asas Peratun 
sebagaimana dirumuskan oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH, yaitu : 
 
1.  Asas Praduga Rechtmatige (Vermodens van rechtmatige/ Presumptio 

Justea Causa). 
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o Bahwa setiap KTUN harus dianggap sah (rechtmatige) sampai 
ada pembatalan oleh pengadilan. 

o Gugatan tidak menunda KTUN (Psl. 67 ayat 1 UU No. 5/1986) 
o  Pembatalan KTUN bersifat Ex-tunc / Vernietigbaar.  
o  Tidak menganut Veiligheidsclausule / Spontane Vernitieging 

 
2.  Asas Pembuktian Bebas (Vrij Bewijs).  

o Hakim yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban dan 
penilaian pembuktian (Psl. 107 UU No. 5/1986). (Berbeda dengan 
peradilan perdata dimana beban pembuktian diletakkan kepada 
Pihak Penggugat (psl. 1865 KUH Perd). 

 
3.  Asas Hakim Aktif (Actieve Rechter / Dominus Litis). 

o Asas ini untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak 
seimbang, dimana posisi Tergugat Badan/Pejabat TUN) 
dipandang lebih kuat daripada posisi Penggugat (orang/badan 
hukum perdata). Psl. 58, 63 (l), 80 dan 85 UU No. 5/1986. 

 
4.  Asas Mengikat Publik (Erga Omnes). 

o Mengingat sengketa TUN adalah sengketa di bidang hukum 
publik, maka putusan Peratun bukan hanya berlaku/mengikat bagi 
para pihak yang bersengketa, melainkan juga berlaku bagi siapa 
saja (publik). 

 
2.  BEBERAPA KEMUDAHAN BAGI PENCARI KEADILAN 

 
Dalam proses penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha 

Negara terdapat beberapa kemudahan bagi pencari keadilan, antara lain 
: 
a. Bagi yang tidak pandai baca tulis, dibantu oleh Panitera untuk 

merumuskan gugatan. 
b.  Bagi yang tidak mampu dapat berperkara dengan cuma-cuma/prodeo 

pasal 60). 
c.  Untuk kepentingan mendesak dapat dilakukan pemeriksaan dengan 

acara Cepat (pasal 98). 
d. Penggugat dapat mengajukan gugatannya melalui pengadilan TUN 

yang paling dekat dengan kediamannya (pasal 54). 
e.  Dalam hal-hal tertentu gugatan diadili ditempat kediaman Penggugat 

(pasal 54). 
f.  Badan/Pejabat TUN yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri 

(pasal 93). 
 

1. PENGERTIAN SENGKETA TUN 
 

Sengketa Tata Usaha Negara (Sengketa TUN) menurut UU 
No.5/1986 adalah: “sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara 
orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik 
di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan 
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TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku". 

Menurut penjelasan UU tersebut, istilah "sengketa" yang dimaksud 
disini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peratun yaitu menilai 
perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Bahwa pada 
dasarnya, Badan/Pejabat TUN dalam mengambil keputusan adalah 
mengemban kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, tetapi 
dalam hal atau kasus tertentu ada kemungkinan keputusan itu dianggap 
menimbulkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata 
sehingga kepada yang merasa dirugikan tersebut diberi kesempatan 
untuk mengajukan gugatan ke Peratun. 

 
4. SUBYEK GUGATAN TUN 

 
a. Penggugat 
 

subyek yang dapat bertindak selaku Penggugat di dalam sengketa 
TUN menurut pasal 53 ayat (l) UU No. 5 Tahun 1986, adalah : 
a) Seseorang (atau beberapa orang, masing-masing sebagai 

pribadi); atau 
b) Badan Hukum Perdata, yaitu setiap badan hukum yang bukan 

badan hukum publik. Ini dapat berupa perusahaan-perusahaan 
swasta, organisasi, yayasan maupun perkumpulan-perkumpulan 
kemasyarakat-an yang dapat diwakili oleh pengurusnya sesuai 
dengan ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasarnya. 

 
b. Tergugat 
 

Tergugat dalam sengketa TUN adalah Badan/Pejabat TUN yang 
mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya 
atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau 
badan hukum perdata (Pasal 1 angka 9). Sedangkan yang dimaksud 
dengan Badan/Pejabat TUN menurut Pasal 1 angka 8 adalah : 
"Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah 
berdasarkan peraturan penurdang-undangan yang berlaku. 
 
Menurut penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan "urusan 
pemerintah" ialah "kegiatan yang bersifat eksekutif'. Dalam praktek, 
kriteria Badan/Pejabat TUN tersebut diperluas, antara lain melalui 
doktrin dan yurisprudensi. Menurut INDROHARTO, SH (1991) 
dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan Badan/Pejabat TUN 
adalah "menunjuk kepada apa saja dan siapa saja yang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu saat 
melaksanakan urusan pemerintahan, maka pada saat ia berbuat itu 
dapat dianggap sebagai badan/pejabat TUN". Jadi yang menjadi 
kriteria bukanlah kedudukan struktural dari badan/pejabat yang 
bersangkutan di dalam jajaran pemerintahan, bukan pula nama 
instansi resminya" melainkan fungsi urusan pemerintahan atau 
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pelayanan umum ("public services") yang dilaksanakannya pada saat 
ia mengeluarkan keputusan TUN, yang dalam garis besarnya dapat 
dikelompokkan sebagai berikut : 
1. Instansi-instansi resmi pemerintah yang berada di bawah 

Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi; 
2. Instansi-instansi dalam lingkungan kekuasaan negara di luar 

lingkungan kekuasaan eksekutif yang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan melaksanakan suatu urusan pemerintahan; 

3. Badan-badan hukum perdata/BUMN yang didirikan oleh 
pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas 
pemerintahan (seperti : Perum, Perjan, Persero); 

4. Instansi-instansi yang merupakan kerja sama antara pihak 
pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas 
pemerintahan; 

5. Lembaga-lembaga hukum swasta yang melaksanakan tugas-
tugas pemerintahan. 

 
5.  OBYEK GUGATAN TUN 

Obyek gugatan dalam sengketa TUN adalah berupa Keputusan TUN 
(beschikking). Menurut UU No. 5 Tahun 1986 jis UU No. 9 Tahun 2004 
dan UU No. 51 Tahun 2009, golongan Keputusan TUN yang dapat 
digugat, yaitu : 
 
a.  Kepuusan TUN Positip (Pasal 1 angka 9) : 

Yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha 
Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan 
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari 
definisi tersebut, apabila diuraikan kriteria Keputusan TUN adalah 
meliputi unsur-unsur sebagai berikut : 
1. Berupa Penetapan Tertulis (bukan lisan). Makna "penetapan 

tertulis" disini bukan semata-mata harus berupa penetapan formal 
yang memuat konsideran dan diktum, melainkan dapat pula 
berupa : Nota Dinas, Surat Perintah, Memo dsb, asal dibuat 
secara tertulis dan memuat secara jelas "dari siapa", "untuk siapa" 
dan "mengenai hal apa"; 

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN; 
3. Berisi tindakan hukum TUN; 
4. Konkrit, artinya berwujud, bukan abstrak; 
5. Individual, artinya keputusan TUN tersebut ditujukan kepada 

individu tertentu (menyebut nama dan identitas seseorang atau 
badan hukum perdata tertentu); 

6. Final, artinya keputusan TUN itu sudah definitif,langsung dapat 
dilaksanakan dan dapat menimbulkan akibat hukum, bukan 
keputusan yang masih menunggu persetujuan dari 
instansi/pejabat atasan atau dari pihak lain; 
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7. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum 
perdata. Disini, akibat hukum yang timbul tersebut dapat terjadi 
baik terhadap orang/badan hukum perdata yang namanya 
tercantum di dalam Keputusan TUN tersebut maupun bagi orang 
lain atau pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan 
akibat keputusan tersebut. Misalnya, penerbitan izin industri untuk 
Si A di lokasi pemukiman yang ternyata menimbulkan polusi, 
maka bagi warga masyarakat di sekitarnya yang terkena polusi 
dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan TUN tersebut. 

 
b.  Keputusan TUN Fiktif (pasal 3 ayat 1) : 

 
Yaitu Keputusan TUN yang seharusnya dikeluarkan oleh 
Badan/Pejabat TUN menurut kewajibannya, tetapi temyata tidak 
dikeluarkan, sehingga menimbulkan kerugian bagi seseorang atau 
badan hukum perdata. Pasal 3 ayat 1 : 
"Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, 
sedangkan hal itu menjadi kewajibannya" maka hal tersebut 
disamakan dengan Keputusan TUN”. 
Misalnya : Di Bidang kepegawaian, pejabat Atasan (PNS) yang 
berwenang membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 
terhadap bawahannya untuk usulan kenaikan pangkat, apabila pada 
waktu yang ditentukan tidak melaksanakan apa yang menjadi 
kewajibannya maka PNS yang merasa dirugikan dapat menggugat 
atasannya tersebut berdasarkan keputusan TUN fiktif. 
 

c.  Keputpsan TUN Negatif (pasal 3 ayat 2) : 
 

Yaitu Keputusan TUN yang dimohonkan oleh seseorang atau badan 
hukum perdata kepada Badan/Pejabat TUN, ternyata tidak ditanggapi 
atau tidak dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang bersangkutan, 
sehingga dianggap bahwa Badan/Pejabat TUN tersebut telah 
mengeluarkan keputusan penolakan (Keputusan TUN Negatif). 
Pasal 3 ayat (2): 
"Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan 
yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka 
Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak 
mengeluarkan keputusan yang dimaksud".  
Misalnya : permohonan Sertifikat Tanah, IMB, KTP dsb, apabila 
dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dijawab/tidak diterbitkan 
oleh Badan/Pejabat TUN yang berwenang, maka Badan/Pejabat TUN 
ybs dapat digugat oleh si pemohon. 

 
6. ALASAN GUGATAN TUN (Dasar Pengujian Keputusan TUN) : 

Menurut pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004, alasan-alasan 
yang dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan 
(beroepsgronden) terhadap Keputusan TUN adalah : 
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a) Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan peraturan 
perundangundangan yang berlaku (onwetmatige); 

b)  Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas 
Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB (Algemeene Beginselen 
van Behoorlijk Bestuur / The Principles of The Good Admnistration). 

 
Alasan gugatan tersebut di atas, juga sekaligus menjadi dasar 

pengujian (toetsings-gronden) bagi Hakim TUN untuk menguji suatu 
keputusan TUN yang ruang lingkupnya dapat diuraikan sebagai berikut : 

 
a. Bertentangan Dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku 
 
Menurut penjelasan UU No. 5 Tahun 1986, suatu keputusan TUN dapat 
dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, apabila keputusan itu :  
1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan yang bersifat prosedura/formal (vormgebreken) 
contoh : Dalam kasus kepegawaian, sebelum keputusan 
pemberhentian pegawai dikeluarkan, seharusnya pegawai ybs diberi 
kesernpatan untuk membela diri. 
 

2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan yang bersifat materii/substansial 
(inhoudsgebreken). 
Dalam praktek, ini adalah menyangkut isi keputusan yang 
bertentangan dengan peraturan dasarnya, atau dengan peraturan 
yang lebih tinggi.  
contoh : Keputusan TUN tentang Izin Mendirikan Bangunan yang 
tidak sesuai dengan RUTRK (bestemmingsplan), lzin Prinsip suatu 
perusahaan pertambangan yang tidak sesuai dengan AMDAL, 
Sertipikat Hak Atas Tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya 
atau diterbitkan kepada orang yang salah (error in persona/error in 
objecto) dsb. 
Jika suatu keputusan TUN dinilai bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan baik yang bersifat formal maupun substansial, 
maka keputusan tersebut dinyatakan batal. 
 

3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang tidak berwenang 
(bevoegdheids-gebreken). Ketidakwenangan ini dapat berupa : 
a) Ketidakwenangan tentang materi (onbevoegdheid ratione 

materiale). 
Yaitu apabila materi/substansi KTUN itu bukan menjadi 
wewenang dari Badan/Pejabat TUN yang menerbitkannya 
(kompetnsi absolut). 

b) Ketidakwenangan tentang tempat/wilayah (onbevoegdheid ratione 
loci). 
Yaitu apabila kewenangan untuk menerbitkan KTUN itu bukan 
termasuk dalam wilayah hukum dari Badan/Pejabat TUN 
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melainkan termasuk kewenangan Badan/Pejabat yang TUN 
menerbitkannya di wilayah lain (kompetensi relatif). 

c)  Ketidakwenangan tentang waktu (onbevoegdheid ratione 
tempori). 
Yaitu apabila keputusan TUN itu diterbitkan belum atau telah 
lewat waktu (kedaluarsa) dari yang ditentukan menurut peraturan 
yang berlaku. 

 
b. Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang 

Baik 
 

AAUPB sebagai suatu doktrin adalah bersifat universal yang sudah 
diakui dan diterapkan di banyak negara, dimana ada yang dirumuskan 
(dikodifikasikan) secara resmi dan ada pula yang tidak dikodifikasikan. 
Pada intinya, fungsi dari AAUPB adalah: 
1)  Sebagai pedoman atau kode etik bagi Badan/pejabat TUN dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan (termasuk dalam rangka 
menerbitkan keputusan TUN), yang tujuan akhirnya adalah demi 
terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good 
governance); 

 
2)  Sebagai tolok ukur dan sekaligus alasan (beroepsgronden) bagi 

pihak yang merasa dirugikan kepentingannya oleh suatu keputusan 
yang dilieluarkan oleh Badan/Pejabat TUN untuk mengajukan 
gugatan terhadap keputusan tersebut; 

 
3) Sebagai dasar atau kriteria pengujian (toetsingsgronden) bagi 

pengadilan atau hakim TUN untuk menilai apakah keputusan yang 
diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN itu telah sesuai atau tidak 
dengan norma-norma hukum dan keadilan, sehingga dapat 
diputuskan tentang sah atau tidaknya keputusan tersebut. 

 
Di Indonesia AAUPB hingga saat ini secara resmi belum/tidak 
dikodifikasikan tersendiri, namun sebagian di antaranya ada yang telah 
dimuat di dalam UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas KKN (pasal 3), yang disebut dengan 
Asas-Asas Umum perryelenggaraan Negara (AAUPN). AAUPN inilah 
yang kemudian diadopsi oleh UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan 
UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peratun, yang terdiri dari 7 (tujuh) asas, 
yaitu : 
1) Asas Kepastian Hukum (principle of legal certainty) 

Adalah asas dalam negam hukum yang mengutamakan landasan 
peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam 
setiap kebijakan Penyelanggara Negara; 
 

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara (Principle of governance 
orderliness) 
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Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan 
keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara; 
 

3) Asas Kepentingan Umum (Principle of public service) 
Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara 
yang aspiratif, akomodatif dan selektif; 
 

4)  Asas Keterbukaan (Principle of open management/fair play)  
Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 
memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif 
tentang penyelanggaraan negara dan tetap mernperhatikan 
perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; 

 
5) Asas Proporsionalitas  (Principle of proportionalty)  

Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan 
kewajiban Penyelenggara Negara; 

 
6) Asas Profesionalitas (Principle of professionality)  

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode 
etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 
7) Asas Akuntabilitas (Principle of accountability)  

Adalah asas yang menentukan batrwa setiap kegiatan dan hasil akhir 
dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung-
jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 

Selain daripada tujuh asas AAUPN (=AAUPB) tersebut di atas, di dalam 
doktrin administrasi negara masih banyak terdapat asas-asas AAUPB 
yang lain yang lazim digunakan sebagai dasar pengujian beschikking, 
seperti misalnya : Asas Kecermatan (zorgvuldigheid), Asas Larangan 
Penyalahgunaan Wewenang (detournement de pouvoir), Asas Larangan 
Bertindak Sewenang-wenang (het verbod van wtllekear), dsb. (Menurut 
versi Prof. Kuntjoro Purbopranoto dan Prof. R. Crince Le Roy, ada 13 
asas AAUPB yang disusun secara rinci). 
 

7.  PROSEDUR PENGAJUAN GUGATAN TUN 
Untuk mengajukan gugatan ke PERATUN, ada dua prosedur yang dapat 
ditempuh, yaitu melalui gugatan biasa (langsung) atau melalui upaya 
administatif terlebih dahulu. 

 
1.  Prosedur Gugatan Biasa (Langsung) 

Yaitu prosedur gugatan yang langsung diajukan (didaftarkan) oleh 
Pihak Penggugat atau kuasanya ke Kepaniteraan Pengadilan Tata 
Usaha Negara (PTUN) sebagai peradilan tingkat pertama, tanpa 
melalui upaya administratif. Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 : 
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"seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya 
dirugikan oleh suatu keputusan TUN dapat mengajukan gugatan 
tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan 
agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau 
tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi" 

 
2.  Prosedur Melalui Upava Administratif (Administrative Beroep) 

Yaitu prosedur gugatan TUN yang menurut ketentuan harus melalui 
upaya administratif terlebih dahulu, baru kemudian dapat diajukan 
gugatan ke PERATUN (dalam hal ini bukan ke PTUN, melainkan ke 
Pengadilan Tinggi TUN yang berfungsi scbagai peradilan tingkat 
pertama banding administrative.) 

 
Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 : 
 (l)  "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat TUN diberi wewenang 

oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk 
menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, 
maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya 
administatif terlebih dahulu"; 

(2) "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (l) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah 
digunakan',; 

 
Upaya Administratif ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :  
a)  Upaya Keberatan, yakni pengajuan keberatan oleh pihak yang 

terkena keputusan TUN kepada badan/pejabat yang 
mengeluarkan Keputusan TUN tersebut, atau kepada atasan 
dari badan/pejabat yang mengeluarkan keputusan TUN menurut 
jenjang hierarkhis. 
contohnya : untuk Pegawai Negeri sipil (PNS) yang dikenai 
hukuman disiplin berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (2) dan 
pasal 16 PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peratruan Disiplin PNS, 
dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang 
berwenang menghukum melalui saluran hierarkhis. 

 
b)  Banding Administratif, yakni pengajuan keberatan oleh pihak 

yang terkena keputusan TUN kepada badan/pejabat lain tertentu 
yang diberi wewenang untuk itu (lazim disebut sebagai lembaga 
Quatie Tribunal / Quatie Rechtspraak, atau peradilan semu). 
contohnya : Badan pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) untuk 
kasus kepegawaian, panitia penyelesaian Perselisihan 
Perburuhan Daerah/Pusat (P4D/P4P) untuk kasus perburuhan, 
dsb. 
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8. PETITUM (HAL YANG DAPAT DITUNTUT) DALAM GUGATAN TUN 
 

1.  Petitum Pokok (Utama) :  
-  Mohon agar Keputusan TUN yang digugat dinyatakan batal atau 

tidak sah;  
-  Mohon agar Keputusan yang digugat dinyatakan batal atau tidak 

sah, sekaligus mohon penerbitan Keputusan TUN yang baru; atau  
- Mohon penerbitan Keputusan TUN, dalam hal gugatan didasarkan 

pasal 3; 
 

2.  Petitum Tambahan : 
-  Mohon Ganti Rugi, yang besarnya ditentukan minimal Rp. 

250.000,- dan maksimal Rp. 5.000.000,- (PP No. 43 Tatrun 1991); 
-  Mohon Rehabilitasi (pemulihan hak penggugat dalam 

kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai 
Pegawai Negeri Sipil seperti sebelum adanya Keputusan TUN 
yang digugat). Ini khusus untuk sengketa kepegawaian; 

 
3.  Permohonan: 

Bersama-sama dengan gugatan, Penggugat dapat mengajukan 
permohonan berupa :  
-  Penundaan Pelaksanan (Schorsing) Keputusan TUN yang 

disengketakan selama pemeriksaan perkara sedang berjalan 
(pasal 67); 

-  Pemeriksaan Perkara dengan Acara Cepat (pasal 98-99); 
 

9.  JENIS PENETAPAN DAN PUTUSAN PTUN 
 

1.  Penetapan Penundaan (Schorsing) 
Penetapan Schorsing dapat dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan atau 
Majelis Hakim apabila ada permohonan dari Penggugat berdasarkan 
alasan kepentingan yang mendesak, dengan memerintahkan kepada 
Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan TUN yang menjadi 
obyek sengketa selama proses pemeriksaan sedang berjalan,  
sampai ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap (pasal 67). Ratio dari penetapan penundaan ini adalah 
untuk mencegah terjadinya perubahan terhadap hal-hal yang 
berkaitan dengan obyek sengketa yang sedang dalam proses 
pemeriksaan Pengadilan, dimana apabila Keputusan TUN yang 
digugat terlanjur dilaksanakan, tentu akan mempersulit pelaksanaan 
putusan di kemudian hari apabila putusan dalam perkara tersebut 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 

 
2.  Putusan Sela : 

a)  Putusan Sela tentang berwenang atau tidak berwenangnya Hakim 
untuk mengadili perkara yang bersangkutan, dalam hal ada 
eksepsi Tegugat mengenai kewenangan absolut atau relatif Pasal 
77); 
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b)  Putusan Sela tentang dikabulkannya atau ditolaknya permohonan 
intervensi dari pihak ketiga untuk menjadi pihak dalam perkara 
tersebut (pasal 83); 

 
3.  Putusan Akhir: 

Putusan akhir yang dijatuhkan oleh Hakim dapat berupa : 
a)  Gugatan Ditolak 

Yaitu dalam hal syarat-syarat material gugatan tidak 
terpenuhi/tidak tebukti; 

b)  Gugatan Dikabulkan 
Yaitu dalam hal syarat-syarat material gugatan terpenuhi/terbukti, 
yang amarnya membebankan kewajiban kepada Tergugat yang 
dapat berupa : 
1)  Pencabutan Keputusan TUN yang disengketakan; atau 
2) Pencabutan Keputusan TUN yang disengketakan dan 

penerbitan Keputusan TUN yang baru; atau 
3) Penerbitan Keputusan TllN dalam hal gugatan didasarkan 

pasal 3. 
c)  Gugatan Tidak Diterima 

Yaitu dalam hal syarat-syarat formal gugatan tidak terpenuhi. 
d)  Gugatan Gugur 

Yaitu dalam hal Penggugat atau Kuasanya tidak hadir di 
persidangan pada hari pertama dan kedua tanpa alasan yang 
sah, meskipun telatr dipanggil secara patut, dimana pokok 
perkara belum diperiksa (pasal 71 ayat l); 

 
10. UPAYA HUKUM 
 

Bagi para pihak (Penggugat, Tergugat maupun Intervenient) yang tidak 
puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan 
upaya hukum sebagai berikut : 
1.  Banding ke Pengadilan Tinggi TUN (pasal 122 sld 130); 
2.  Kasasi ke Mahkamah Agung RI (pasal 13l); 
3.  Peninjauan Kembali (P.K.) ke Mahkamah Agung RI (pasal 132lJlJ 

No. 5 Tahun 1986 jo pasal 66-67 UU No. 14 Tahun 1985); 
 

11. EKSEKUSI / PELAKSANAAN PUTUSAN PERATUN 
 

Putusan PERATUN yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yang 
amarnya mengabulkan gugatan Penggugat serta membebankan 
kewajiban tertentu kepada Tergugat (Badan/Pejabat TUN), yang dapat 
berupa : 

 
1.  Putusan Tentang Pencabutan Keputusan TUN 

Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah salinan putusan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada 
Tergugat, maka Tergugat hanrs sudah melaksanakan isi putusan 
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tentang pencabutan Keputusan TUN tersebut. Jika dalam waktu 
tersebut Tergugat belum atau tidak melaksanakannya (yaitu 
mencabut Keputusan TUN ybs), maka Keputusan TUN itu tidak 
mempunyai kekuatan hukum lagi (pasal 116 ayat 2 UU No. 51/2009). 
Untuk putusan ini tidak perlu proses eksekusi melalui Ketua PTUN. 

 
2.  Putusan Tentane Penerbitan Kenutusan TUN 

Untuk putusan ini, apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) 
hari setelah memperoleh kekuatan hukum tetap Tergugat tidak 
melaksanakan kewajibannya (yaitu menerbitkan Keputusan TUN 
yang dimaksud), maka Penggugat sebagai pihak yang menang dapat 
mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua PTUN agar 
memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya; 
 
Menurut ketentuan lama UU No. 5/1986, jika Tergugat tetap tidak 
melaksanakan putusan, Ketua PTUN mengajukan hal ini kepada 
Instansi Atasan Tergugat secara berjenjang sampai kepada Presiden 
sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk 
memerintahkan kepada Tergugat agar melaksanakan isi putusan 
pengadilan tersebut. Namun eksekusi berjenjang tersebut dihapus 
dalam ketentuan baru uu No. 9/2004, sehingga hanya dikenal proses 
eksekusi yang ditujukan langsung kepada Tergugat (pasal116 ayat 3 
UU No.9/2004 dan pasal 116 ayat 3 UU No. 51 / 2009. 

 
3.  Putusan Tentang Rehabilitasi/Kompensasi (Khusus Sengketa 

Kepegawaian) 
a)  Rehabilitasi adalah pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, 

kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai pegawai Negeri sipil 
(Misalnya, Penggugat adalah PNS yang diberhentikan dari 
jabatan Kepala Bagian, maka putusan rehabilitasi berarti 
mengembalikan pada jabatan semula sebagai Kepala Bagian). 

 
b) Jika rehabilitasi tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna 

(misalnya, karena jabatan yang dulunya diduduki Penggugat 
temyata sudah terlanjur diisi oleh orang lain), maka dapat 
dilakukan kompensasi berupa uang atau bentuk lain sebagai 
pengganti rehabilitasi yang tidak dapat dilaksanakan, dimana 
besarnya kompensasi itu dapat ditentukan melalui kesepakatan 
bersama antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat (pasal 
97 ayat 11 jo pasal 121); 

 
4.  Putusan Tentang Ganti Rugi 

a) Pelaksanaan putusan tentang Ganti Rugi seperti halnya 
rehabilitasi, terkait dengan pelaksanaan amar putusan pokoknya 
(yaitu mengenai pencabutan atau penerbitan Keputusan TUN 
yang disengketakan), maka jangka waktu pelaksanaan putusan 
Ganti Rugi juga terkait atau mengikuti pelaksanaan amar putusan 
pokoknya tersebut (pasal 130); 
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b)  Pihak yang dibebani membayar Ganti Rugi :  
1) Ganti Rugi yang menjadi tanggung jawab Badan TUN Pusat, 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN); 

2)  Ganti Rugi yang menjadi tanggung jawab Badan TUN Daerah, 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD); 

3)  Ganti Rugi yang menjadi tanggungiawab Badan TUN di luar 
ketentuan di atas (misalnya : BUMN), dibebankan pada Badan 
TUN yang bersangkutan; 
(pasal 2 PP No. 43 Tahun 1991); 

 
12. UPAYA PAKSA DAN SANKSI BAGI PEJABAT TUN 

Salah satu perubahan signifikan dari UU No. 5/1986 adalah diadakannya 
ketentuan baru tentang upaya paksa dan sanksi administratif di dalam 
UU No. 9/2004 dan UU 51/2009 yaitu pada Pasal 116 ayat (4) dan ayat 
(5) UU yang berbunyi sebagai berikut : 
Pasal 116 ayat (4) : 
"Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan 
yang telah rnemperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap pejabat 
yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran 
sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif '; 

 
Pasal 116 ayat (5) : 
"Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diumumkari pada media massa cetak setempat 
oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3)". 

 
Dari ketentuan Pasal 116 ayat (4) dan (5) UU No. 9/2004 dan UU No. 
51/2009 tersebut di atas, berarti terdapat 3 (tiga) macam sanksi yang 
akan diterapkan terhadap pejabat TUN dalam hal tidak bersedia 
mentaati atau melaksanakan putusan Peratun, yuitu, 

 
a.  Pengenaan Uang Paksa 

 
Yang dimaksud dengan uang paksa menurut penjelasan pasal 116 
ayat (4), adalah pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang 
yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya yang dicantumkan 
dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan 
penggugat. 
 
Sistem pembebanan uang paksa (astreinte, dwangsom) ini juga 
dikenal dalam putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri yang 
dibebankan kepada pihak yang kalah apabila ybs tidak memenuhi isi 
putusan (vide pasar 606 qb Rv, jo putusan Mahkamah Agung RI 
tanggal 1September l97l No.496 K/Sip/1971). (Sudikno 
Mertokusumo, 1979 : hal. 35-36). 
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Mengenai berapa besarnya uang paksa yang dikenakan, hal itu 
didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim menurut asas 
kepatutan, serta dimuat di dalam amar putusan yang lazimnya 
berbunyi sebagai berikut : 
 
"Menghukum Tergugat apabila tidak melaksanakan putuan ini untuk 
membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. ..... setiap 
hari, terhitung sejak putusan ini memperoteh kekuatan hukum tetap 
sampai dengan dilaksanakannya isi putusan oleh Tergugat". 

 
b. Sanksi Administratif 

 
Mengenai bentuk dan prosedur sanksi adminishatif ini belum/tidak 
terdapat penjelasan di dalam UU No. 9/2004 maupun dalam UU No. 
51/2009, sehingga masih diperlukan pengaturan atau pedoman 
pelaksanaan lebih lanjut. 
 
Menurut van Wick/W. Konijenbelt : 
"sanksi administratif itu sarana-sarana kekuatan menurut hukum 
publik yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat tata usaha 
negara sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak mentaati norma-
norma hukum TUN” (INDROHARTO, 1996 : hal.238). 

 
c.  Diumumkan di Media Massa 

 
Diumumkannya suatu putusan pengadilan di media massa, selama 
ini pernah dilakukan dalam putusan perdata. Putusan yang 
diumumkan di media massa itu biasanya menyangkut hal-hal yang 
perlu diketahui oleh publik (masyarakat luas), seperti misalnya 
putusan perdata niaga tentang sengketa merk dagang, putusan 
kepailitan sebuah perusahaan, atau putusan tentang obyek sengketa 
yang akan dieksekusi lelang oleh Kantor Lelang, dsb. 
 
Dalam konteks putusan Peratun, diumumkannya putusan Peratun di 
media massa itu ada relevansinya dengan asas "erga omnes" 
(mengikat publik), karena masyarakat luas perlu dan berhak 
mengetahui adanya putusan yang "mengikat publik" tersebut. Hal 
serupa juga diterapkan dalam putusan tentang permohonan Hak Uji 
Materiil oleh Mahkamah Agung, yakni dengan memuat petikan 
putusan tersebut di dalam Berita Negara (vide Pasal 31 UU No. 
5/2004 jo Pasal 8 ayat I PERMA No. 1/2004) dengan tujuan agar 
setiap orang mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan 
yang dimohonkan uji materiil itu telah dinyatakan tidak sah atau tidak 
mempunyai kekuatan hukum lagi. 
 
Namun menurut UU No. 9/2004, bahwa yang diumumkan di media 
massa itu ternyata bukan menunjuk pada “putusan”-nya, melainkan 
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pada "pejabat”-nya, sebagaimana rumusan Pasal 116 ayat (5) yang 
berbunyi sebagai berikut : 
"Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan 
sebagaimana dimaksud ayat (4) diumumkan pada media massa 
cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)". 
 
Dari bunyi pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa pengumuman di 
media massa itu bukan semata-mata untuk memenuhi aspek 
publisitas (asas erga omnes), melainkan juga sebagai "sanksi" 
terhadap Pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan Peratun. 

 
III. PENUTUP 

 
Demikianlah beberapa uraian singkat tentang beberapa aspek dalam 
Hukum Materiil dan Hukum Acara Peradilan TUN yang diatur dalam UU No. 
51 Tahun 2009 dan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 
5 1986 tentang Peradilan TUN, semoga dapat menjadi bahan informasi dan 
bahan kajian lebih lanjut  
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