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Abstrak
i(rmpetensi Absolute dari peradilantata usaha negara adalah untuk memeriksa, mengadili dan me'.utuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum
::rdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata
"saha negara termasuk sengketa kepegawaian dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang di:.trhonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-unda-:an sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau PejabatTata Usaha Negara yang ber,:rskutan. Model ideal konsep pembatasan ruang lingkup kompetensi Absolut PTLN di masa yang
.::.:n datallg adalah dengan Iangsung melakukan Pembatasan Kompetensi Absolut TUN secara
:rtesullg yaitu pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi PTUN untuk memeriksa
-,r memutus sengketa tersebut.
Kata Kunci : Kompetensi Absolut, Peradilan TUN, Pejabat TUN

Abstract

''solttte Competence of the state administrative court is to examine, adjudicate and adjudicate
'ltutes arising in thefield oJ'state administration between a person or a civil legal entity with a
;:e administrative body or olJicer resulting from the issuance of a state administrative decision
-,'uding a civil service dispute and a non- Wich is requested b1t a person until the time limit
.'i.fied in a legislation whereas it has been the obligation of the agency or the State

' -i'rrirtislrative

,

Olficer concerned. The ideal model of the concept of limiting the scope of absolute
,lpetence of the State Administrative Court in the
future is by directly restricting the Absolute
TUN
of
directly,
ie,
a
limit
which
is
possible for the Administrative Court to
not
'ttpetence
-;,rtine and decide upon the dispute.

;.nw'ords : Absolute Competence, Administrative Court, Administrative Official

i Pendahuluan

Indonesia sudah sejak hari proklamasi me-,::kan negara hukum dalam arti formal. Nega', :'rkum harus diisi sehingga menjadi hukum
-- .m afii material. Perjalanan itu merupakan
:: -"11anan yang panjang. Melalui beberapa ma.:' kesulitan. Pengefiian keadilan merupakan
-: _tertian yang relatif, yang tidak begitu saja
- ::japatkan persesuaian faham yang bulat,
" : :inkan bergantung pada tempat dan waktu,
- - rdeologi yang mendasarinya. Di Indonesia
:::r1an yang harus diartikan dalam hubungan-

nya .dengan dasar falsafah negara, yaitu Pancasila.'
Dalam kerangka hukum administrasi, ciriciri negara hukum tersebut mempunyai keterkaitan yang erut dengan hukum mengenai kekuasaan pemerintah, hukum mengenai peran serta
masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan,
hukum mengenai organisasi pemerintahan dan
hukum mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian tindakan pemerintah
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yang harus didasarkan pada ketentuan hukum
yang berlaku sebagai ciri negara hukum, juga
harus dapat memberikan perlindungan hukum
bagi kepentingan rakyat sehingga kepentingan
rakyat tidak dengan sendirinya harus dikorbankan apabila terjadi benturan-benturan sebagai
akibat adanya tindakan pemerintah.
Bagi lndonesia keinginan untuk memiliki
Peradilan Administrasi Negara sebetulnya sudah
ada sejak zamafl pemerintahan jajahan Belanda.
Namun, keinginan itu selalu kandas di tengah
perjalanan karena berbagai alasan. Keinginan
itu baru terwujud pada penghujung tahun 1986,
yakni dengan diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
padatanggal 29 Desember 1986 selanjutnya disebut UU PTLrN.2
Apabila kita telusuri dokumen yang berkenaan dengan masalah Peradilan Administrasi
Negara (T[IN) memang sudah sejak lama dirintis. Untuk kali pertama, pada tahun 1946 Wirjono Prodjodokiro membuat Rancangan Undang-Undang Tentang Acara Perkara Dalam
Soal Tata Usaha Pemerintahan. Disamping itu,
masih ada usaha-usaha lain yang ikut mendukung pula pennnrjudan Peradilan Administrasi

Negara (T[IN). Misalnya, kegiatan-kegiatan
yang berupa penelitian, simposium, seminar, penyusunan Rancangan Undang-Undang dan sebagainya.
Perintah untuk mewujudkan Peradilan Administrasi Negara (T[IN) untuk kali pertama dituangkan dalam Ketetapan MPRS Nomor IV
MPRS/I960. Kemudian perintah itu ditegaskan
kembali dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman yang dituangkan dalam Pasal 10
ayat (1)jo. Pasal 12.
Selanjutnya, perintah ini diperkuatlagi dalam Ketetapan MPR Nomor [VA{PR/1978 yang
menyatakan, "Mengusahakan terwujudnya Peradilan TUN". Di samping itu Presiden Soeharto
dalam pidato kenegarannya di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 16 Agustus
1978 juga menegaskan untuk terbentuknya pengadilan administrasi.
Peradilan Tata Usaha Negara merupakan
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lrlegara Sttatu Perbandingan, Rajawali Pers,
2001, hal 10.
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prasyarut mutlak bagi upaya untuk mewujudkan

pemerintahan yang layak (good governance)
serta taat pada hukum. Hal ini sekaligus untuk
membuktikan adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang sesuai dengan asas-asas
pemerintahan yalg baik Urgensi tersebut ditandai dengan adanya UU No. 5 Tahun 1986 tentang PeradllanTata Usaha Negara.
Harus kita akui bahwa kelahiran I-IU tersebut merupakan suafu langkah maju dalam era
pembangunan hukum yang dicanangkan pemerintah. Paling tidak, kelahiran UU ini telah menunjukkan adanya itikad baik dari pemerintah,
karena pihak pemerintahlah yang menjadi tergugat tetapi pemerintah pula yang mengajukan
Rancangan [fU tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Keberadaan Peradilan Administrasi Negara merupakan salah satu jalur yudisial dalam
rangka pelaksanaan asas perlindungan hukum,
disamping jalur pengawasan administratif yang
beqalan sesuai dengan jalur yang ada dalam
lingkungan pemerintah sendiri. Oleh karena itu
dikedepannya Peradilan Administrasi Negara
memberikan landasan pada badan yudikatif untuk menilai tindakan badan eksekutif, serta mengatur mengenai perlindungan hukum kepada
anggota masyarakat.3 Berdasarkan ketentuan
UUPTUN, Kompetensi PTUN terdapat padapasal 47 mengenai kekuasaan pengadilan.a
Seiring dengan perjalanan waktu dimana
terjadi gelombang pembaruan yang melanda Republik Indonesia yang berpengaruh bagi perkembangan hukum di lndonesia. Pembaruan di
bidang hukum diantaranya meninjau lagi pengaturan-pengaturan terhadap lembaga peradilan,
termasuk di dalamnya Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan-ketentuafi yang terdapat di dalam UU PTLIN dianggap sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Misalnya saja, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak
mempunyai lembaga juru sita yang bisa memaksa tergugat untuk menjalankan pufusan. Tentu
saja menjadi suatu pertanyaanbahwa siapa yang
t
o

'Wicipto Setiadi. Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha

Juni 2017, hal

lbid, hal.2.

Kekuutau, Pengadilan clalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Pasal
47: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketaTata Usaha Negara.
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pendapar Dr Adriaan Wiilem Bedner dalam
-:aar
yang berlema: PTLN dalam Perkemba:
-::n\'&?. Acara ini diselenggarakan oleh Fa, ,:s Hukum Universitas Brawijaya (FH-UB),
,.: r,1S (6/8), di Aula Gedung E Program Pasca- rna UB. Dr Adriaan Willem Bedner adalah
- :1iti senior pada Van Vollenhoven Institute
- - juga staf pengajar di Fakultas Hukum Uni.-s,ias Leiden, Belanda. Turut mendampingi
-: :r1 &c&ra tersebutProf. Dr. Sudarsono, SH..
- su1-ubesar FH-Uts. Lebih jauh Dr. Andriaan
,:\atakan, 95yo kasus PTLrN di Indonesia
,,.:h masalah sengketa tanah. Hal ini menu-\'a berbeda dengan Beianda, di mana kasus
- :nahan banyak di tangani peradilan umum.
' ..:rbatasan yurisdiksi PTUN ini, menurut Dr
- ,:.lan, masih ditambah dengan lemahnya
- :,rerlakuan perundangan yang
berkaitan dePTLIN
lapangan.
di
sehingga
mengakibat-,:
:- PTLIN kurang aktif berperan maksimal?
:::na kasus yang sedikit bahkan sampai tidak
-, oanyak hakim PTLIN di wilayah Sulawesi
- ,: justru menghabiskan waktunya dengan
' -:rancing, bepergian, dan aktivitas lainriya
--: kontraproduktif dengan kariernya?, kata
. : \iendukung hal ini, secara khusus ia pun
' -'-'.aparkan data peneiitiannya pada tahun
-, dan 1995 di tiga wilayah, yaitu Jakarta,
--::rng dan Semarang. Hasil penelitian terse" , irenunltnya tidak banyak berbeda dengan
-:isi PTUN saat ini. di mana dari 182 kasus,
,- ; a )6 yang berhasil dieksekusi, sisanya 45 di
.- :r.rr1va ditarik kembali oleh penuntut dan 30
. ::,'.3ta,17!d ditolak. Melihat fenomena ini, Dr

-

\ega-

dan belum dapat terimplementasi

'.,r. Khusus untuk Pengadilan Tata Usaha Ne-.:: (PTUN), sempitnya wilayah lurisdiksi di- ' iah keterbatasan lainnya mengerdiikan pera', kelembagaan ini baik secara teoritis mau-- prakteknya di lapangan. Demikian antara
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Andriaan menyarankafi agar yurisdiksi PTUN
diperluas di antaratya dengan memasukkan
AMDAL. Di atas semua ifu, Dr Andriaan yang
menyelesaikan program doktoral di Universitas
Leiden ini menyatakan apresiasinya pada pelaksanaan hukum di Indonesia, yang menurutnya
lebih baik daripada sepuluh tahun sebelumnya,
pada masa Orde Baru.

Kompetensi Seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya, pengadilan tata usaha negara memiliki kompetensi yang sangat terbatas. Pengadilan hanya berhak meninjau tindakan hukum
tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang akan mengecualikan seluruh tindakantindakan faktual serta akibat-akibat
yang ditimbulkan, termasuk seluruh aturan yang
lebih umum. Dengan demikian, uji material unfuk tindakan-tindakan faktual dan aturan-atlran
yang lebih umum akan dilakukan melalui pengadilan negeri dalam kerangka gugatan kerugian karena adanyaperbuatan melanggar hukum
oleh negara. Penjelasan resmi tidak dimilikinya
kompetensi untuk menangani gugatan-gu gatan
tersebut adalahkarena PTUN tidak memiliki keahlian yang memadai untuk menangani kerugian-kerugian yang akan sering muncul dari gugatan semacam itu. Penjelasan ini tidak meyakinkan karena pada dasarnya semua perkara tata
usaha negara merupakan hal yang baru bagi
PTLTN. Alasan yang lebih meyakinkan adalah
karena pemerintah tidak tahu apa yang akarr
mereka hadapi jika PTUN beroperasi dan oleh
karena itu pemerintah memilih untuk membatasi
jumlah perkara yang masuk ke PTIIN. Dalam
perkembangannya, menjadi jelas bahwa peradilantata usaha rregara tidak akan pernah kebanjiran perkara. Semenjak kemunculannya, PTUN
cenderung kurang populer dan sepi, bahkan Ketentuan-ketentuan tersebut tidak secara tegas dimasukkan ke dalam pasal 53 - pasal yang relevan - tetapi hanya disebutkan secara implisit
di dalamya (lndrohartolgg3: 31 1). Sebagai perbandingan yang lebih detll antara PTLIN di BeIanda dan Indonesia, lihat Bedner 2001b: 149_
56. Dalam sebuah survei dari komentar-komentar masyarakat yang terangkum di surat 19 kabar pada tahun 1991 (ketika PTUN mulai beroperasi) menunjukkan bahwa harapan masyarakat terhadap lembaga peradilan itu tidaklah
ekstrem. Pada tahun 1993, Mahkamah Agung
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menerbitkan sebuah Surat Edaran (No. 1/1993)
20 yang memperbolehkan tindakan langsung
atas peraturan yang bersifat umum, juga meliputi peraturun yang lebih rendah daripada peraturan perundang-undangan, untuk diajukan ke
Mahkamah Ag.rng. Adriaan W. Bedner 21,6 juga untuk pengadilan yang terletak di kota-kota
besar seperti Jakarta dan Surabaya. Menghadapi
hal ini pengadilan tingkat pertama tata usaha
negara berusaha untuk memperluas kornpetensi
mereka, meskipun dalam cara yang tidak jelas
dan tidak pasti, tanpa didukung oleh Mahkarnah
Agung yang kemudian justru menolak hampir
seluruh keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan tingkat pertama tersebut. Target pertarna
dari perluasan kompetensi PTUN adalah tentang
defi nisi keputusan-keputusan administratif yang
diartikan sebagai keputusan-keputusan yang diambil oleh badan ataupejabat tata usaha negara.
Yang dapat dianggap sebagai pembuat keputusan dalam lingkup tata usaha rregara, secara harafiah menunjuk pada badan atau pejabat tata
usaha negara. Sehingga PTUN mengizinkan
masuknya gugatan atas keputusan-keputusan
yang dihasikan oleh BUMN, universitas-universitas swasta, badan-badan koordinasi pemerintah daerah yang tidak merniliki kewenangan untuk membuat keputusan, badan intelijen, partaipartai politik dan notaris. Tidak diketahui dari
awal bahwa Mahkamah Agung akan menolak
interpretasi semacam itu dan tidak semua hakim
bersedia mengikuti alur interpretasi tersebut.
Akan tetapr, dalam banyak perkara - misalnya
yang menyangkut mengenai kasus BUMN para hakim yang menangani perkara harus menyadari bahwa keputusan mereka tidak bisa dipertahankan. Hal ini disebabkan karena Indroharto, selaku Ketua Muda Mahkamah Agung bidang Tata Usaha Negara, telah mengeluarkan
buku yang didalamnya dinyatakan bahwa ketuaketua BUMN bukan merupakan pejabat tata
usaha Legara. Penafsiran-penafsiran serupa yang
ditujukan untuk memperluas kompetensi PTUN,
menyangkut unsur-unsur dari keputusan-keputusan tata usaha negara,juga sudah pernah diusulkan. Oleh karena itu, PTUN juga menerima gugatan-gu.gatan terhadap keputusan-keputusan
yang bersifat umum. Sebagai contoh, PTUN
Medan menganggap penunjukkan sebuah badan
swasta sebagai pengelola permintaan sertifikat
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dalam proyek pertanahan sebagai sebuah keputusan yang 'individual', meskipun pada kenyataannya kepufusan itu mempengaruhi warga negaru dalamjumlah yang tidak ditentukan (yaitu
bahwa keputusan itu memiliki sifat umum).
Demikian pula yang terjadi ketika PTUN berusaha untuk UU PTTIN pasal 1 ayat (3). 2l Llhat
Bedner 2001a:54-60. 22L1hat Indroharto (Buku D 1993 68. 23 No. 16lG/1991/PTUN-Mdn.
24 8. Shopping Forums: PengadilanTata Usaha
Negara Indonesia 217 mengambil kompetensi
terhadap risalah-risalah pelelangan yang dikeluarkan oleh Kantor Lelang Negara, yang mungkin merupakan 'serangan' paltng luar biasa atas
kompetensi pengadilan negeri. Kantor Lelang
Negara bertindak di bawah otoritas ketua pengadilan negeri tingkat pertama dalam mengeksekusi putusan-putusan pengadilan, dan dengan
demikian lembaga ini jelas berada di bawah pengawasan pengadilan negeri. Namun, dalarn beberapa kesempatan PTtiN tetap menerima kasus-kasus yang diajukan melawan Kantor Lelang Negara dan bahkan menangguhkan risalahrisalah pelelangan yang dikeluarkan oleh lembaga itu. Keputusan-keputusan PTLIN semacam
ini selanjutnya ditolak oleh Mahkamah Agung.

Menurut hakim-hakim PTUN sendiri, tidak dapat dieksekusinya putusan yang mereka
hasilkan merupakan permasalahan paling serius
yang harus mereka hadapi. Hal ini cukup beralasan mengingat kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh masalah noneksekusi terhadap efektivitas pengadilan dalam menyediakan pemulihan. Mengingat kelangkaan perkara di lingkup
PTUN, tantangan atas kompetensi PTUN tersebut merupakafi arrcamarr langsung terhadap keberadaan PTUN. Penelitian tentang PTTIN di Indonesia pada awal tahun 1990- an menunjukkan
bahwa hanya sedikit putusan yang bisa dieksekusi. Laporan dari media massa menunjukkan
bahwa di dalam tiga perkara - dua tentang kepemilikan tanah dan satu tentang izin untuk membudidayakan sarang burung walet - tergugat tidak mengeksekusi putusan hakim. Pada waktu
itu para hakim mengeluhkan masalah eksekusi,
namun hal ini tidak menyangkut putusan akhir
melainkan perintah penundaan (berdasarkan data yang saya miliki terdapat 26 perkara noneksekusi).65 Lihat Bedner 2001a: 191; Hamidi
1999: l7l-173. 64 Lihat Bedner 2001a: 230-
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--11. 65 Adriaan W. Bedner 234 Disefi.asi dokrral dari Irfan Fachruddin memberikan lebih
::nyak informasi mengenai hal ini.66 Menurut
. :chruddin, yang melakukan penelitiannya di
rTLN Bandung, sejak tahun 1994 * ketika
:TLN mulai beroperasi sampai dengan 1999,
--< putusan layak dieksekusi; jumlah ini hanya
: ,, dari seluruh gugatan. Fachruddin kemudian
*.emaparkan bahwa dari 25 putusan tersebut
ha" .: 8 putusan yang akhirnya benar-benar diek,:..,usi: empat putusan ditunda eksekusinya, da.:r 13 perkara yang lain tergugat menolak un*,: melakukan eksekusi. Jika kita persentase.:. dapat kita simpulkan bahwa satu dari 33
;: {gugat memperoleh hasil akhir yang diingin::, ab initio. Untuk memperoleh gambaran
,:.g benar, juga menjadi penting untuk melihat
- :i.rn dibalik masalah non-eksekusi. Bagian pa- - berharga dari analisa yang dibuat oleh
- rruddin adalah wawancara yang ia lakukan
:::da pejabat negara yang bersangkutan. Waj:!-ara tersebut menunjukkan bahwa masalah
- -eksekusi berkaitan dengan kompetensi pe"..Jrlan dan bukan mengenai masalah pejabat
" -.rr3 yang korup atau arogan, yang
melawan
-.ep 'negara hukum'. Ini menunjukkan bah. sesalahan dalam merancang PTTIN meng--' rat semua aspek operasional PTTIN itu senBerdasarkan wawancara yang dilakukan
.: Fachruddin, alasan pertama dari nonekse-: menyangkut tiga perkara sertihkat tanah.
::-rrut narasumbernya, situasi faktual dalam
-rr.ir& tersebut telah berubah sehingga serlifi, .. ir.ig disengketakan tidak bisa dicabut. Me,, berpendapat, dengan tidak adanya sistem
- . - raltaran tanah yang terpercaya
maka pihak
: _:l !?ng telah memperoleh tanah yang di. - -ietakan berhak mendapatkan perlindungan
...-^:r. Masalah ini semakin rumit jika PTLIfi
- :erasi di luar kompetensinya dengan me- -skan hal-hal yang berkaitan dengan hukum
".-i:a. Dua perkara yang lain tidak dapat diek" .--.. karena putusan yang saling beftentangan
PTLrN dan pengadilan negeri. Satu dari
" -'::f, itu adalah mengenai pembatalan izin
. -'::basan tanah oleh PTLIN. Tergugat kemu-- :erhasil mengajukan keberatan atas Lihat
--rddin (2004). Sayangnya, tidak ada pene-- ',ang dapat digunakan untuk memberikan
-::asi mendalam mengenai bagaimana pa-
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ra penggugat menilai pengalaman mereka berperkara di PTUN, atau mengapa mereka pada
awalnya memutuskan untuk pergi ke PTIIN.
No. 8/G/PTUN-Bdg./1995 jo. no. 68lBl T9951
PTTLIN.Jkt jo. no. 285K/TI_IN/1995; No. 68
12IG/PTI-IN-Bdg.l1995 jo. no. 02lBl1996l
PTTUN Jkt jo. no. 310/I?T[IN/1999; No. 27l
G/PTIIN-B dg.I 199 4 j o. no. 4l lB I 199 4 lPT. T[IN.
JKT jo. no. 108IVTUN/1994 jo. no. l4PW
TUN/I996); No. 60/G/PTLIN-BDG1I997 jo. no.
601B1L9981PT.TUN.JKT jo. no. 2l7KlTUNl
1998. 8. Shopping Forums: Pengadilan Tata
Usaha Negara Indonesia 235 eksekusi putusan
PTUN tersebut melalui pengadilan negeri. Dalam perkara lainrtya, tergugat melakukan strategi yang sama. Perbedaannya, objek sengketa hipotek - jelas berada di luar kompetensi
PTIIN. Meskipun demikian, dalam hal ini pengadilan negerilah yang sebenamya melanggar
batas kompetensinya, dengan mengintervensi
eksekusi putusan PTLIN. Akan tetapi, dari perspektif tergugat, dapat dimengerti bahwa dalam
kondisi semacam itu mereka akan mengambil
jalan yatg paling mudah, yaitu dengan tidak
melakukan eksekusi putusan pengadilan.ll Hal
ini juga diterapkan pada perkara PTUN yang
menyangkut pembatalan hak pakai sementara
proses hukumnya masih terus berjalan di pengadilan negeri. Kondisi sebaliknya jrtga terjadi
dalam perkara mengenai hak kepemilikan tanah,
ketika PTTIN memerintahkan penundaan dari
eksekusi putusan pengadilan negeri sampai
perkara tersebut berkekuatan hukum tetap (in
kracht). Namun, karena tergugat secara tepat telah memutuskan bahwa PTUN tidak memiliki
kompetensi untuk memerintahkan penundaan
eksekusi tersebut maka ia tidak mengikuti perintah PTUN. Contoh serupa namun kurang ekstrem adalah perkara di mana PTTIN memerintahkan tergugat untuk menerbitkan perintah
pembongkaran karena penggugat berpendapat
bahwa tembok yang disengketakan telah dibangun di atas tanahnya. Tentu saja hal ini merupakan persoalan hukum perdata dalam hal penggryat kemudian berusaha untuk mengubahnya
menjadi persoalan hukum tata usaha negara.
Oleh karena itu, tergugat menolak untuk mengeksekusi pufusan tersebut. Alasan ketiga untuk
non-eksekusi juga menyangkut kompetensi
PTUN dan pengadilan negeri.Pada dua perkara,
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PTUN memerintahkan tergugat untuk menghancurkan akta notaris: di satu perkara, karena akta
tersebut dibuat pada saat hari libur nasional; pada perkara yafig lain, karena pengadilan negeri
telah memerintahkan pembatalannya. Notaris
pada perkara pertama berpendapat bahwa PTUN
tidak memiliki kompetensi atas akta notaris dalam hal ini ia benar, maka No. 59/G/PTUNBdgl1995 Jo. No. 145 lBl I996|PT.TUN.JKT. Jo.
No. 240KITUN/1991 .69 No.42lG/PTI-IN-Bdg/
1999.70 Di dalam kedua perkara, tergugat ti'
dak termasuk sebagai salah satu pihak yang
berperkara pada sengketa aslinya. No.68/G/
PTUN-BDGI 1999 Jo.No. I 09/B/2000/PT.TUN.
JKT. Jo.No. 1 52IVTUN/200 1 . 72.No. 1 O0/G/PEN/
2000/PTUN-BDG. Jo.No. 1 00/G/PTUN-BDG/
2000. No.10/G/PTUN-DG/1995. Jo. No.88/B/
1995/PT.TI-IN.JKT. Jo.No.91I(TUN/ 1996.
Ad-Vian W. Bedner 236 ia memutuskan untuk
tidak menghancurkan aktayang telah ia buat.75
Pada perkara kedua, notaris menolak untuk
mengeksekusi putusan PTLrN karena alcta yang
ia buat telah dibatalkan oleh pengadilan negeri
sehingga ia merasa tidak perlu menghancurkan
akta tersebut.T6 Demikian juga, Kantor Urusan
Agama (KUA) menolak untuk membatalkan
akta cerai karena KUA berpendapat hal ini merupakan bagian dari hukum perdata. Alasan keempat dari non-eksekusi menyangkut makna
ganda dari fakta perkara. Dalam satu perkara
nomor sertifikat yang didaftarkan berbeda dengan nomor sertifikat yang disengketakan. Dihadapkan pada perkara yang serupa, tergugat
memulai rehabilitasi administrasi dari data yang
ia serahkan dan pada akhirnya ia menyerahkan
sertifikat yang baru kepada penggugat. Sementaru itu, pada perkara ketiga putusan PTLIN belum dapat dieksekusi karena rehabilitasi administrasi belum diselesaikan. Alasan kelima sama
sekali tidak berhubungan dengan persoalan
kompetensi. Kepala Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Kabupaten Cianjur menolak untuk mencabut sertifikat kepemilikan karena menurut
mereka fakta hukum yang digunakan sebagai
dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara
tidak akurat. Alasan selanjutnya terkesan mengada-ada. Salah satu pegawai BPN Bandung
mengatakan bahwa ia tidak melakukan eksekusi
karena ketua pengadilan belum mengeluarkan
perintah eksekusi (padahal seharusnya putusan
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pengadilan sudah cukup sebagai dasar melakukan eksekusi). Singkat kata, kecuali dua perkara
terakhir, responden yarrg diwawancara oleh
Fachruddin memiliki alasan yang cukup untuk
menolak eksekusi putusan pengadilan. Dalam
sebagian besar perkara tersebut, kompetensi
memainkan peran yang sentral. Kecenderungan
PTUN untuk menangani persoalan hukum perdata tentang tanah telah menghantui prestasi
PTLIN dalam bidang yang lain - pada akhirnya
No.18/G/2001/PTUN-Bdg. No.62lG/ PTI-INBdgl1995. No.74lG/PTUN-Bdg/1996. Jo.No.
3&|B1|9981PT.TUNJKT. Jo.No.210 Kl TLIN/
1998. Alasan para penggugat menginginkan
pembatalan akta adalah karena mereka menyesalkan keputusan mereka untuk bercerai. Jika
akta itu tidak dibatalkan maka mereka ha-rus
menikah kembali. No. 52lG/PTUN-Bdg./ 1995.
Jo. No.132lB/1996/PTTUN-Jkt. Jo.No. 340

K/TUN/1998. 78 No.18lG/PTUN-Bdg./ 1998.
Jo.No.l78lBlI99&/PTTUNJkt. Jo. No. 359K I
TUN /1999.79. No.161/G.TLrN/t9991 PTUNJKT Jo.No.l03lBl2000lPT.TI-IN. JKT. Jo.No.
66IVTUN/200 1 80. No. I 7/G/PTUN-BDG/1 998.
Jo.No.06/B/ PT.TI-IN.JKT. Jo.No. 358I(TUN/
1999.81 No.46lG/PTLIN-Bdg/1999 Jo. 6618l
2000/PT.TI-IN.JKT jo.289 MLIN/ 2001. 82 8.
Shopping Forums: Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia23T penggugat sering pulang dengan tangan hampa dan PTUN semakin rentan
menjadi sasaran kritik. Untuk mengklarifikasi:
hampir semua perkara PTLIN yang berhasil dieksekusi adalah perkara yang jelas berada di
luar kompetensi pengadilan negeri. Seperti yang
sudah dibahas di atas, persepsi tentang noneksekusi tidak banyak berhubungan dengan persoalan yang mendasarinya, tetapi lebih mengenai penggambaran pejabat negara sebagai pihak
yang korup dan arogan. Hal ini telah berujung
pada amandemen UU PTUN yang sekarang
menambahkan aturan mengenai denda harian
atau uang paksa dalam hal tidak dilaksanakannya putusan, dan juru sita bertugas mengumpulkan uang denda tersebut. Karena kompetensi
juru sita belum pernah dijelaskan maka menjadi
tidak jelas apa yang harus ia lakukan jika ada
pejabat negara yang menolak untuk membayar
uang denda. Tenfu saja terdapat perkara-perkara
yang benar-benar berada dalam kompetensi
PTUN di mana pejabat negara menolak untuk
.
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3. Permasalahan
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Kompetensi Absolut PTUN di Indonesia
Kompetensi Absolute dari peradilan tata
--:.::ra negara adalah untuk memeriksa, menga- . dan memutuskan sengketa yang timbul da,::: bidang tata usaha negara antara seseorang
..- badan hukum perdata dengan badan atau
:t":bat tata usaha negara akibat dikeluarkannya
':.r keputusan tata usaha rtegara termasuk
.. :iieta kepegawaian dan tidak dikeluarkannya
.:: kepufusan yang dimohonkan seseorang
:rai batas waktu yang ditentukan dalam sua-- :,eraturan perundang-undangan sedangkan hal
- :e1ah merupakan kewajiban badan atau peja-

':. :3ta usaha negara yang bersangkutan.

Obyek sengketa Tata Usaha Negara ada-. Keputusantata usaha negara sesuai Pasal 1
*-:<a 3 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU
e Tahun 2004.

I

Namun

ini, ada pembatasan-pembatasan

terrrlu&t dalam ketentuan Pasal-Pasal UU
. -i Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 yaitu
:
-:l 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142. Pem':-'san ini dapat dibedakan menjadi : Pembata- -angsung, pembatasasn tidak langsung dan
:': :r. rotos&n langsung bersifat sementara.
- . Pembatasan Langsung
:.-

Pembatasan langsung adalah pembatasar
yang tidak memungkinkan sama sekali
bagi PTUN untuk memeriksa dan me.

rnutus sengketa tersebut. Pembatasan

langsung ini terdapat dalam Penjelasan
IJmum, Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 5
Tahun 1986. Berdasarkan Pasal 2 UU
No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun
2004 menentukan, bahwa tidak termasuk
Keputusan tata usaha negara menurul
UU ini :
a. Keputusan tata usaha negara yang
merupakan perbuatan hukum perda.
ta.
b. Keputusan tata usaha negara yang
merupakan pengaturan yang bersifat
umum.
c. Keputusan tata usaha negara yang
masih memerlukan persetujuan.
d. Keputusan tata usaha negara yang
dikeluarkan berdasarkan Kitab Un,
dang-Undang Hukum Pidana atau
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundangan lain yang bersifat hukum
pidana.
e. Keputusan tata usaha negara yang
dikeluarkan atas dasar hasil perneriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indo-

f.

nesia.

g. Keputusan

Komisi Pemilihan Umum
baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.
Pasal 49, Pengadilan tidak berwe-

nang memeriksa, memufus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan tata usaha negara

yang disengketakan itu dikeluarkan :
a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya,keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan
berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peratu-
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ran perundang-undangan yang berlaku.
2). Pembatasan Tidak Langsung
Pembatasan tidak langsung adalah
pembatasan atas kompetensi absolut
yang masih membuka kemungkinan bagi
PT.TUN untuk memeriksa dan memutus
sengketa administrasi, dengan ketentuan
bahwa seluruh Waya administratif yang
tersedia untuk itu telah ditempuh.
Pembatasan tidak langsung ini terdapat di dalam Pasal 48 UU No. 9 Tahun
2004yang menyebutkan,
1. (Dalam hal suatu Badan atau Pejabat
tata usaha rregara diberi wewenang
oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata
usaha ftegara tersebut harus disele-

saikan rnelalui upaya administratif
yang tersedia.
2. (Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalwn ayat (1) jika
seluruh upaya adminisratif yang bersangkutan telah digunakan.
3. (Pembatasan langsung bersifat sementata.
Pembatasan ini bersifat langsung
yang tidak ada kemungkinan sama sekali
bagi PTUN untuk mengadilinya, namun
sifatnya sementara dan satu kali (einmalig). Terdapat dalam Bab VI Ketentuan Peralihan Pasal 142 ayat (1) UU
No. 5 Tahun 1986 yang secara langsung
mengatur masalah ini menentukan bahwa, "Sengketa tata usaha negara yang
pada saat terbentuknya Pengadilan menurut UU ini belum diputus oleh Pengadilan menurut UU ini belum diputus
oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan
Umurn tetap diperiksa dan diputus oleh
Pengadilan di lingkungan Peradilan
L]mum".

) Model ideal konsep pembatasan ruang
Iingkup kompetensi Absolut PTUN di
masa yang akan datang
Berdasarkan banyaknya kasus kasus yang
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rancu atau ketidakjelasan pembatasan Kompetensi Absolut TUN saat ini sehingga banyak
menghasilkan dua putusan yang berbeda, teruta-

ma dalam kasus sengketa tanah. Maka penulis
berpendapat bahwa untuk menjamin kepastian
hukum maka pembatasan Kompetensi Absolut
TUN harus segera direkontruksi. Sehingga
Kompetensi Absolut harus dibatasi secara langsung,. Sehingga hanya beryedoman kepada,
Pembatasan Langsung Absolut yaitu Pembatasan langsung sebagaimana diuraikan.

Pembatasan langsung adalah pembatasan

yang tidak memungkinkan sama sekali bagi
PTUN unfuk memeriksa dan memutus sengketa
tersebut. Pembatasan langsung ini terdapat dalam Penjelasan Umum, Pasal 2 danPasal49 UU
No. 5 Tahun 1986. Berdasarkan Pasal2 UU No.
5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 menentukan, bahwa tidak termasuk Keputusan tata usaha
negara menurut UU ini :
a. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
b. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
c. Keputusan tata usaha fiegara yang masih
memerlukan persetujuan.
d. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atauperaturan perundang-undangan lain yatg
bersifat hukum pidana.
e. Keputusan tata usaha rregara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.
Keputusan tata usaha negam mengenai
tata usaha Tentara Nasional Indonesia.
o Keputusan Komisi Pemilihan Umum
b'
baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.
Pasal 49, Pengadilan tidak berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa tata usaha flegara tertentu dalam hal kepufusan tata usaha negara
yang disengketakan itu dikeluarkan :
h. Dalam waktu perang, keadaan bahaya,
keadaan bencana alarr' atau keadaan luar
biasa yang membahayakan berdasarkan
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peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
r. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan Pembatasan Kompetensi langsung
:so1ut diharapkan Asas kepastian Hukum di
,, 'lm Peradilan TIIN akan mampu menghasil, ,: Putusan yang dapat mewujudkan keadilan
-,_:r Rakyat sebagai pencari keadilan sebagai,ra inti dari Lahirnya PTUN itu sendiri.
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-r. Penutup
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikesimpulan dan saran sebagai berikut:
1. Kompetensi Absolut PTtiN di Indonesia
l. Kompetensi Absolute dari peradilantata
usaha negara adalah untuk memeriksa,
mengadili dan memutuskan sengketa
yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum
perdata dengan badan atau pejabat tata
usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara termasuk
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sengketa kepegawaian dan tidak dikeluarkannya suatu kepufusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu
yang ditentukan dalam suatu peraturan
perundang-undangan sedangkan hal itu
telah merupakan kewajiban badan atau
pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.
Model ideal konsep pernbatasan ruang
lingkup kompetensi Absolut PTUN di
masa yang akan datang adalah dengan
langsung melakukan Pembatasan Kompetensi Absolut TIIN secara langsung
yaitu pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi PTLIN untuk
memeriksa dan memufus sengketa tersebut.

Adapun untuk sarannya sebagai berikut:
Perlunya dilakukan rekontruksi terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha
Negara di Indonesia guiua mencapai kepastian Hukum dan keadilan bagi Rakyat pencari
Keadilan.
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