
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian, Tujuan dan Peran Penting Partai Politik

Menurut Miriam Budiarjo partai politik adalah suatu kelompok yang teroganisir

yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang

sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut

kedudukan politik melalui cara yang konstitusional untuk melaksanakan

kebijaksanaan yang mereka miliki.9

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna

mewujudkan program-programnya yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.

Gabriel A. Almond mengemukakan fungsi partai politik meliputi sosialisasi

politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, artikulasi

kepentingan, agregasi kepentingan, dan pembuatan kebijakan. Uraian mengenai

fungsi-fungsi partai politik sebagai berikut:10

a. Sosialisasi Politik. Sosialisasi politik, yaitu proses pembentukan sikap dan

orientasi politik. Nilai-nilai politik yang disosialisasikan adalah yang

berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan metode

penyampaiannya dapat dilakukan dengan pendidikan politik dan indoktrinasi

politik.

9A. Rahman H.I, 2007, Sistem Politik Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 102.
10Cholisin & Nasiwan, 2012, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Ombak, Yogyakarta., hlm. 113-115.
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b. Rekrutmen Politik. Rekrutmen partai politik merupakan seleksi dan

pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran

dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

c. Partisipasi Politik. Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara biasa

dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum

dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

d. Artikulasi Kepentingan. Artikulasi kepentingan (interest articulation)

merupakan kegiatan partai politik untuk membuat dan menyampaikan tuntutan-

tuntutan kepada pemerintah.

e. Pemandu Kepentingan. Pemandu kepentingan (interest aggregation)

merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang diajukan atau dilancarkan

oleh berbagai kelompok kepentingan yang berbeda-beda digabungkan menjadi

alternatif kebijakan pemerintah. Fungsi ini tampak sangat penting karena

menyangkut keberadaan partai politik.

f. Komunikasi Politik. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian

informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya.

g. Pengendalian Konflik (Manajemen Konflik). Pengendalian konflik merupakan

fungsi untuk mengendalikan konflik (perbedaan pendapat atau pertikaian fisik)

dengan cara-cara dialog, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan

kepentingan, membawa permasalahannya ke badan perwakilan rakyat untuk

mendapat keputusan politik.

h. Kontrol Politik. Kontrol politik merupakan kegiatan untuk menunjukkan

kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam

pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Pelaksanaan
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control poitik mestinya berdasarkan tolok ukur yang jelas agar bersifat

obyektif.

i. Persuasi. Fungsi persuasi merupakan kegiatan partai politik yang dikaitkan

dengan pembangunan dan pengajuan asal-usul kebijakan agar memperoleh

dukungan seluas mungkin bagi kegiatan tersebut.

j. Represi. Fungsi represi merupakan partai politik melalui pemerintah atau

secara langsung mengenakan sanksi baik kepada anggota maupun bukan

anggota. Juga mengendalikan semua asosiasi dan partai lain, serta berusaha

menuntut ketaatan dan membentuk pikiran dan loyalitas anggota dengan cara

tidak mengizinkan oposisi hukum dan menghukum oposisi dan pembangkang.

k. Pembuatan Kebijakan. Keterlibatan dalam pembuatan kebijakan terutama

dilakukan oleh partai yang berkuasa merupakan partai yang menguasai

mayoritas di parlemen (badan legislatif). Sedangkan bagi partai yang berada di

luar pemerintahan (partai oposisi) berfungsi sebagai pengkritik kebijakan

pemerintah.

Tujuan yang diharapkan dalam mendirikan dan mengembangkan partai politik

adalah:11

1. Untuk menjadi wadah aktualisasi diri bagi warga negara yang memiliki

kesadaran yang tinggi untuk ikut serta dalam partisipasi politik.

2. Untuk menjadi wadah agregasi kepentingan masyarakat.

3. Untuk menjadi sarana dalam upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan

politik.

11Cholisin & Nasiwan, Ibid., hlm. 103.
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4. Untuk menjadi wadah berhimpun bagi masyarakat atau kelompok yang

memiliki ideologi dan kepentingan yang sama.

Dibandingkan dengan kelompok kepentingan dan masyarakat madani, partai

politik memainkan peran khusus yang tak dapat digantikan oleh organisasi

lainnya. Peran penting ini mendudukkan partai politik di posisi pusat (political

centrality). Posisi pusat ini memiliki dua dimensi:12

1. Setelah berhasil mengagregasikan berbagai kepentingan dan nilai yang ada

dalam masyarakat, partai politik kemudian melakukan perubahannya menjadi

sebuah agenda yang dapat dijadikan sebagai tujuan dan aksi konkrit yang akan

dicapai oleh suatu partai politik, biasanya dijabarkan saat kampanye pemilu.

Diharapkan platform tersebut mampu menarik banyak suara dari rakyat

sehingga partai politik akan mendapatkan banyak kursi di parlemen.

Selanjutnya partai politik harus mampu mempengaruhi proses politik dalam

legislasi dan implementasi program kebijakan publik itu.

2. Partai politik adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan

kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang

mengikat. Hal ini dapat mereka lakukan setelah mereka mendapatkan posisi

yang kuat dalam parlemen daerah maupun nasional.

2.2 Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara

Negara Indonesia merupakan negara hukum setiap tindakan penyelenggara harus

berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang telah diadakan terlebih

dahulu merupakan batas kekuasaan penyelenggara negara. Undang-undang

12Thomas Meyer, 2012, Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi,Friedrich-Ebert-
Stiftung(FES) Kantor Perwakilan Indonesia, Jakarta, hlm. 27-28.
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memuat norma-norma hukum dan peraturan-peraturan hukum yang harus ditaati

oleh pemerintah atau badan-badannya sendiri. Menurut Philipus M. Hadjon

mengemukakan bahwa negara hukum di Indonesia tidak dapat dengan begitu saja

dipersamakan dengan rechtsstaat maupun rule of law dengan alasan sebagai

berikut:

1. Baik konsep rechtsstaat maupun rule of law dari latar belakang sejarahnya

lahir dari suatu usaha atau perjuangan menentang kesewenangan penguasa,

sedangkan Negara Republik Indonesia sejak perencanaan berdirinya jelas-jelas

menentang segala 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 berdasarkan asas kerukunan;

3. Untuk melindungi hak asasi manusia konsep rechtsstaat mengedepankan

prinsip wetmatigheid dan rule of law mengedepankan prinsip equality before

the law, sedangkan Negara Republik Indonesia mengedepankan asas

kerukunan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Namun, akibat penjajahan Belanda yang menganut sistem hukum kontinental,

maka pembentukan negara hukum dan sistem hukum di Indonesia banyak

terpengaruh oleh sistem hukum kontinental (rechtsstaat). Oleh karena hal tersebut

diatas, Negara Indonesia pun dalam hal mewujudkan suatu negara hukum

menginginkan terbentuknya pengadilan administrasi negara (PTUN) sebagaimana

yang dianut negara eropa kontinental.
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2.2.1 Pengertian Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan

Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Tata Usaha Negara adalah administrasi

negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah,

baik di pusat maupun daerah. Urusan pemerintah adalah kegiatan yang bersiifat

eksekutif. Menurut Rozali Abdullah, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha

Negara adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang

harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan Hukum

Tata Usaha Negara. Dengan kata lain hukum yang mengatur tentang cara-cara

bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara serta mengatur hak dan kewajiban

pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.13

2.2.2 Asas-Asas Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara

Penjelasan Umum angka 5 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo.

UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan

bahwa hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara

mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada peradilan

Umum untuk perkara perdata, dengan beberapa perbedaan antara lain:

a. Pada Peradilan Tata Usaha Negara Hakim berperan lebih aktif dalam proses

persidangan guna memperoleh kebenaran material dan untuk Undang-Undang

ini mengarah pada ajaran pembuktian bebas.

b. Suatu gugatan Tata Usaha Negara pada dasarnya tidak bersifat menunda

pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.14

13Zairin Harahap, Op.cit, hlm. 24.
14W.Riawan Tjandra, Op.cit, hlm. 11.
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Dengan didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara

garis besarnya kita dapat menggali beberapa asas hukum yang terdapat dalam

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara:15

1. Asas praduga sah menurut hukum

Asas praduga sah menurut hukum (presumptio justae causae), dalam bahasa

Belanda asas vermoeden van rechtmatigheid. Asas ini mengandung makna

bahwa setiap tindakan penguasa selalu dianggap sesuai dengan hukum sampai

ada pembatalannya. Jadi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara selalu dianggap

sah menurut hukum selama tidak ada yang menggugatnya dan dinyatakan

sebaliknya oleh hakim. Dalam Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 tentang

Pengadilan Tata Usaha Negara ditentukan gugatan tidak menunda pelaksanaan

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

2. Asas pembuktian bebas

Hakim bebas menentapkan beban pembuktian. Asas ini terutama berlaku di

negara-negara Barat. Hal ini tentu berbeda sekali dengan Pasal 1865 BW.

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ternyata menganut asas

pembuktian bebas karena menurut ketentuan Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus

dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian.

Di samping itu, Pasal 107 tersebut juga menentukan untuk sahnya pembuktian

diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti, berdasarkan keyakinan hakim.

Selanjutnya dalam Pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata

Usaha Negara alat-alat bukti sudah ditentukan secara limitative yaitu surat

15Zairin Harahap, Op.cit. hlm. 26.



18

ataub tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan

pengetahuan hakim. Berdasarkan kedua pasal tersebut, Indroharto menyatakan

bahwa ajaran hukum pembuktian menurut Undang-Undang Peradilan Tata

Usaha Negara menganut pembuktian bebas yang terbatas.

3. Asas keaktifan hakim (dominus litis)

Menurut asas ini, hakim Tata Usaha Negara melakukan pemeriksaan,

pengadministrasian, dan menimbang jalannya proses perkara. Dengan

demikian, otonomi pihak-pihak yang bersengketa tidak berlaku. Hakim Tata

Usaha Negara tidak pasif seperti hakim dalam perkara perdata. Meskipun yang

memulai proses selalu penggugat, hakim Tata Usaha Negara memimpin dan

menentukan arah jalannya proses dan menentukan segala keputusan yang harus

terjadi dalam proses tersebut. Tujuan keaktifan hakim Tata Usaha negara

adalah untuk mengimbangi kedudukan tergugat yang tidak seimbang dengan

penggugat. Dasar hukumnya Pasal 58, 63, 80, 85 UU No. 5 Tahun 1986

tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

4. Asas erga omnes

Menurut asas ini siapa saja tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa,

putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat yang berlaku terhadap para

pihak yang bersengketa (erga omnes) karena sengketa Tata Usaha Negara

adalah sengketa hukum publik. Oleh karena itu, Philipus M. Harjon

menyatakan bahwa ketentuan Pasal 83 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara intervensi bertentangan dengan asas erga omnes.
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5. Asas peradilan cepat, murah, sederhana

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juga menganut asas ini, baik

sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum maupun dalam ketentuan-

ketentuan tentang acara di pengadilan, yaitu acara biasa, acara cepat, dan acara

singkat. Dasar hukumnya Pasal 4 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok

Kekuasaan Kehakiman.

6. Asas kesatuan beracara

Kesatuan beracara dalam perkara sejenis baik dalam pemeriksaan peradilan

judex facti maupun pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung sebagai

puncaknya. Hal ini terutama didasarkan pada sila ketiga Pancasila dan adanya

satu kesatuan hukum berdasarkan wawasan nusantara. Atas dasar ini tidak

dikenal lagi hukum acara yang bersifat dualistis seperti yang diatur dalam HIR,

Rbg, dan Brv yang membagi wilayah Indonesia atas Jawa dan Madura, luar

Jawa dan Madura, dan memisahkan beracara di muka Landraad dan Raad van

Justitie.

7. Asas musyawarah

Pengertian musyawarah di sini adalah musyawarah untuk mencapai mufakat

dalam mencari dan menemukan kebenaran dan keadilan. Asas ini didasarkan

terutama pada sila keempat Pancasila. Sebelum meneruskan sengketa ke

Pengadilan Tata Usaha Negara, para pihak lebih dahulu harus menempuh

upaya damai bahkan dalam proses persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara

pun hakim dapat memerintahkan agar para pihak bermusyawarah. Jika para

pihak mufakat, maka perkara dihentikan dan hasilnya mengikat para pihak

menurut hukum, dan upaya hukum lain tidak perlu digunakan lagi.
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8. Asas kekuasaan kehakiman yang merdeka

Asas ini merupakan salah satu ciri khas negara hukum berdasarkan Pancasila

berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1970 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

harus bersikap netral dan bertindak bijaksana, adil, dan tegas tanpa turut

campur oleh siapa pun dan dalam bentuk tindakan apa pun, baik dari badan

yudisial sendiri (dari dalam) maupun dari badan ekstra yudisial (dari luar).

9. Asas keterbukaan

Keterbukaan persidangan berarti pemeriksaan perkara terbuka untuk umum,

siapa saja boleh mendengarkan jalannya pemeriksaan dan putusan pun baru sah

serta mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam siding terbuka untuk

umum. Sesuai dengna citra peradilan rangka menegakkan hukum, asas ini

bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban,

menjamin objektivitas pemeriksaan, adanya putusan yang bijaksana dan adil.

Di samping itu, secara formal membuka kesempatan bagi masyarakat yang

melakukan social control. Dasar hukumnya Pasal 17 dan Pasal 18 UU No. 14

Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 70 UU No.

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

10. Asas putusan adil

Asas ini merupakan tolok ukur atribusi vertikal yang berhubungan dengan

tuntutan keadilan dari para pencari keadilan. Pemeriksaan perkara Tata Usaha

Negara bertingkat dilakukan oleh para hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

yang telah memenuhi persyaratan usia, pendidikan, pengalaman, dan wibawa,

sehingga dapat memberikan putusan yang lebih mendekati keadilan yang
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sempurna. Akibat adanya susunan pengadilan secara piramidal itu, maka

keterbukaan pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara didasarkan pada

kedudukan dan fungsi pengadilan secara hierarkis dalam susunan tersebut. Ini

berarti tersedia dan terbuka upaya hukum biasa (banding dan kasasi) maupun

upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) terhadap putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.16

Terdapat ciri-ciri khusus di dalam menilai atau melakukan kontrol terhadap

tindakan hukum Pemerintah dalam bidang hukum publik, yaitu:17

- Sifat atau karakteristik dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang selalu

mengandung asas praesumptio iustae causa, yaitu bahwa suatu Keputusan Tata

Usaha Negara (beschikking) harus selalu dianggap sah selama belum dibuktikan

sebaliknya sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan.

- Asas perlindungan terhadap kepentingan umum atau publik yang menonjol di

samping perlindungan terhadap individu

- Asas self respect atau self obidence dari aparatur pemerintah terhadap putusan-

putusan peradilan administrasi, karena tidak dikenal adanya upaya pemaksa

yang langsung melalui juru sita seperti halnya dalam prosedur perkara perdata.

2.3 Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara

Kompetensi adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa/mengadili perkara

berdasarkan ketentuan undang-undang. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha

Negara adalah kewenangan untuk memeriksa mengadili perkara dalam

16Sri Sayekti, 2003, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Universitas Lampung, Bandar
Lampung, hlm. 5-7.
17W. Riawan Tjandra, Op.cit, hlm. 11-12.
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lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Kompetensi pengadilan ada dua

macam, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif.18

1. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, kompetensi absolut dari

Peradilan Tata 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

sengketa kepegawaian dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang

dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan

perundang-undangan, sedangkan hal itu merupakan kewajiban badan atau pejabat

tata usaha negara yang bersangkutan.19

2. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif (distribusi kekuasaan Pengadilan kewenangan nisbi) ialah

bahwa sesuai asas Actor Sequuitur Forum Rei (yang berwenang adalah

Pengadilan tempat kedudukan tergugat), maka Pengadilan yang berwenang

mengadili dalam sengketa Tata Usaha Negara ialah Pengadilan Tata Usaha

Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat berdasarkan

Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Apabila terjadi sengketa kewenangan mengadili (kompetensi relatif) antara

Pengadilan Tata Usaha Negara yang satu dengan yang lainnya, hal ini akan

diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang meliputi daerah

18Sri Sayekti, Op.cit, hlm. 8-9.
19Zairin Harahap, Op.cit, hlm. 32-33.
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hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 51

ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

2.4 Sengketa Tata Usaha Negara

2.4.1 Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara

Menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 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 yang dikeluarkannya
Keputusan Tata Usaha Negara.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan Sengketa

Tata Usaha Negara terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:20

1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara.

2. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara.

3. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha

Negara.

Sengketa Tata Usaha Negara itu adalah sengketa di bidang hukum publik,

sehingga antara lain mempunyai beberapa konsekuensi sebagai berikut:21

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sifat atau berlakunya adalah erga

omnes, artinya berlaku kepada siapa saja, yang berbeda dengan putusan

Peradilan Umum mengenai perkara perdata yang hanya berlaku untuk para

pihak yang berpekara saja.

2. Dimungkinkan adanya putusan ultra petita pada putusan Peradilan Tata Usaha

Negara, sehingga memungkinkan pula adanya reformation in peius.

20R. Wiyono, 2008, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Kedua, Sinar Grafika,
Jakarta, hlm. 6.
21R. Wiyono, Ibid., hlm. 9.
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2.4.2 Subyek dan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara

1. Subjek yang Bersengketa

Pengertian sengketa tata usaha negara dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa unsur-unsur Sengketa Tata

Usaha Negara terdiri dari:

1. Subyek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum privat di satu pihak

dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lain pihak.

2. Obyek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara.

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menganut

prinsip action popularis yaitu suatu prinsip yang memberikan hak menggugat

kepada setiap orang atau setiap penduduk. Mengenai orang (natuurlijkr persoon)

yang dapat menjadi penggugat (subyek Sengketa Tata Usaha Negara) UU No. 5

Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara belum mengatur hal tersebut, maka apa

yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata dapat diterapkan disini. Untuk dapat

maju sendiri menghadap ke Pengadilan Tata Usaha Negara orang haruslah sudah

dewasa, tidak sedang di bawah pengampuan, dan tidak dalam keadaan pailit.

Orang-orang yang tidak memenuhi kriteria tersebut, perlu diwakili oleh wakil-

wakilnya yang sah. Dengan demikian tidak semua orang itu dapat maju sendiri

dengan mengajukan sesuatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.22

2. Objek Sengketa Tata Usaha Negara

Obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh

Badan atau Pejabat Tata Usaha negara. Keputusan Tata Usaha negara adalah suatu

22W. Riawan Tjandra, Op.cit, hlm. 8.



25

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1

angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Unsur-

unsur pengertian istilah Keputusan Tata Usaha Negara sebagai obyek sengketa

Tata Usaha Negara menurut UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yaitu:23

1. Penetapan tertulis

Keputusan itu diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah

bentuk formatnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya.

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh

karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan

akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

menurut  undang-undang ini apabila sudah jelas:

a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, penetapan tertulis itu juga merupakan

salah satu instrumen juridis pemerintah yang dikeluarkan oleh Badan atau

Jabatan Tata Usaha Negara dalam rangka pelaksanaan sesuatu bidang

urusan pemerintahan. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986

tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, ukuran apa dan siapa yang

dimaksud dengan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara ditententukan oleh

fungsi yang dilaksanakan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara pada saat

23W. Riawan Tjandra, Ibid., hlm. 11-12.
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tindakan hukum Tata Usaha Negara itu dilakukan. Apabila yang diperbuat

itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan

suatu pelaksanaan dari urusan pemerintahan, maka apa saja dan siapa saja

yang melaksanakan fungsi demikian itu pada saat itu dapat kita anggap

sebagai suatu Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara.24

b. Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu;

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah tindakan hukum Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum

Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang

lain.25

c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;

Bersifat konkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata

Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat

ditentukan. Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu

tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang

dituju. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat

menimbulkan akibat hukum.26

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan

daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Pendapat Mahkamah

Agung mengenai apa saja dan siapa saja yang dalam konteks undang-undang

ini dapat dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan

24Indroharto, 2000, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Buku I Beberapa Pengertian Hukum Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, hlm.165.
25Indroharto, Ibid., hlm. 162.
26Ibid., hlm. 162.
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Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

yang menyatakan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara adalah Badan atau

Jabatan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian,

siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku berwenang melaksanakan urusan pemerintahan, maka ia dapat

dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.27

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-

undangan

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada

orang lain. Penjelasan mengenai pengertian peraturan perundang-undangan

ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan

oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat

maupun di tingkat daerah serta semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga

bersifat mengikat secara umum.

Suatu penetapan tertulis adalah salah satu bentuk dari keputusan Badan atau

Jabatan Tata Usaha Negara, dan keputusan semacam itu selalu merupakan

suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara. Dan suatu tindakan hukum Tata

Usaha Negara adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan

mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha

Negara yang telah ada. Jadi untuk dapat dianggap sebagai suatu tindakan

27Indroharto, Ibid., hlm. 166.
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hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum Tata

Usaha Negara.28

4. Bersifat konkrit, individual, dan final

Bersifat konkrit, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha

Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk

umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju

itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu

disebutkan. Bersifat final artinya sudah definisit dan karenanya dapat

menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan

instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat

menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Menimbulkan akibat hukum artinya perbuatan hukum yang diwujudkan dalam

pembuatan keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara itu dapat menimbulkan hak atas kewajiban seseorang atau badan

hukum perdata.

2.5 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

2.5.1 Upaya Administratif

Upaya Administratif dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara antara lain:29

(1) Dalam suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh
atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan

28Indroharto, Ibid., hlm. 171.
29Zairin Harahap, Op.cit, hlm. 83.
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secara administrative sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata
usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrative yang
tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika
seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan.

Dengan demikian upaya administratif itu merupakan prosedur yang ditentukan

dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa Tata

Usaha Negara yang dilakukan di lingkungan pemerintahan sendiri (bukan oleh

peradilan yang bebas) yang terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding

administratif. Dari penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 dapat

diketahui bahwa bentuk dari upaya administratif dapat berupa:30

a. Keberatan, yaitu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan

hukum perdata yang tidak puas terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, yang

penyelesaiannya sengketa Keputusan Tata Usaha Negara sebagai akibat

dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dilakukan sendiri oleh

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata

Usaha Negara yang dimaksud.

b. Banding administratif, yaitu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau

badan hukum perdata yang tidak puas terhdapa Keputusan Tata Usaha Negara,

yang penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dilakukan oleh atasan dari Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara

atau instansi lain dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan

Keputusaan Tata Usaha Negara.

30R. Wiyono, Op.cit, hlm. 110.
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Dari ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa

Mahkamah Agung memberikan petunjuk pelaksanaan tentang penyelesaian

sengketa Tata Usaha Negara selanjutnya jika orang atau badan hukum perdata

masih belum puas terhadap keputusan dari upaya administratif yang telah

diajukan, yaitu:

a. Jika dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya

Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan terjadinya sengketa Tata

Usaha Negara upaya administratif yang tersedia adalah keberatan, maka

penyelesaian selanjutnya adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan

Tata Usaha Negara

b. Jika dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya

Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan terjadinya sengketa Tata

Usaha Negara, upaya administratif yang tersedia adalah banding administratif

atau keberatan dan banding administratif, maka penyelesaian selanjutnya

adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

2.5.2 Gugatan

Disamping melalui upaya administratif, penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara

dilakukan melalui gugatan. Dengan adanya ketentuan tentang penyelesaian

sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administratif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata

Usaha Negara, dapat diketahui bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang

diselesaikan melalui gugatan adalah sebagai berikut:
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a. Sengketa Tata Usaha Negara yang penyelesaiannya tidak tersedia upaya

administratif, artinya dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan timbulnya

sengketa Tata Usaha Negara tidak ada ketentuan tentang upaya administratif

yang harus dilalui.

b. Sengketa Tata Usaha Negara yang penyelesaiannya sudah melalui upaya

administratif yang tersedia (keberadaan dan/atau banding administratif) dan

sudah mendapat keputusan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau

atasan atau instansi lain dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, orang atau badan hukum

perdata yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha

Negara masih belum dapat menerimanya.

Pasal 53 ayat (1) setelah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menentukan

orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara

yang disengketakan itu dinyatakan batak atau tidak sah dengan atau tanpa disertai

tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

menentukan:

1. Gugatan harus memuat :
a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau

kuasanya;
b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.
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2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat,
maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.

3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. Yang
disengketakan oleh penggugat.

Syarat-syarat gugatan untuk sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 ayat (1) di atas, untuk perkara di dalam HIR atau RBg tidak ada

ketentuannya, sehingga terpaksa syarat-syarat gugatan untuk perkara perdata

berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 3 Rv.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986

tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diketahui bahwa syarat-syarat yang

harus dimuat dalam surat gugatan adalah sebagai berikut:

a. Identitas dari:

1. Penggugat, dan

Menurut Pasal 56 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 dapat diketahui bahwa di

dalam surat gugat, di samping harus tercantum nama dari Penggugat juga

harus tercantum kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan

penggugat yang harus sesuai dengan tanda bukti identitas yang ada pada

penggugat

2. Tergugat

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 tentang

Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan nama jabatan, maka

nama dari pemangku jabatan Kepala atau Ketua Badan atau Ketua Badan

atau nama dari pemangku jabatan agar jangan sampai dicantumkan pula

dalam surat gugatan, karena yang diberi wewenang untuk mengeluarkan

Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengeketa Tata Usaha

Negara adalah Badan.
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b. Dasar Gugatan (fundamentum petendi, posita, atau dalil gugat)

Dasar gugatan yang terdapat atau merupakan bagian dari surat gugat, fungsinya

sangat penting dan menentukan pada pemeriksaan di siding pengadilan di

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, karena dari dasar gugatan tersebut

titik tolak pemeriksaan di siding Pengadilan dilakukan.

c. Hal yang diminta untuk diputus oleh pengadilan (petitum).

Antara fundamental petendi dengan petitum harus ada keterkaitannya, dalam

arti apa yang terdapat dalam fundamental petendi menjadi dasar dari apa yang

terdapat dalam petitum.

2.6 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

2.6.1 Isi Putusan

Dari Pasal 97 ayat (7) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha

Negara, maka dapat diketahui bahwa isi putusan pengadilan Tata Usaha Negara

dapat berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, atau

gugatan gugur.31

1. Gugatan Ditolak

Apabila isi putusan pengadilan Tata Usaha Negara adalah berupa penolakan

terhadap gugatan penggugat berarti memperkuat Keputusan Tata Usaha Negara

yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Pada umumnya suatu gugatan ditolak oleh majelis hakim, karena alat-alat bukti

yang diajukan pihak penggugat tidak dapat mendukung gugatannya, atau alat-alat

bukti yang diajukan pihak tergugat lebih kuat.32 Hakim tidak mempunyai

31R. Wiyono, Ibid., hlm.144.
32Ibid., hlm. 144.
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keyakinan akan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh penggugat untuk

mendukung dalil-dalilnya.

2. Gugatan Dikabulkan

Isi putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak penggugat itu berarti

tidak membenarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pihak

tergugat atau tidak membenarkan sikap tidak berbuat apa-apa yang dilakukan oleh

tergugat, padahal itu merupakan kewajiban. Dalam hal pangkal sengketa

berangkat dari Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha

Negara. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan tersebut ditetapkan

kewajiban yang harus dilakukan oleh tergugat, yang dapat berupa:33

a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan

Keputusan Tata Usaha Negara yang baru.

c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada

Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Gugatan Tidak Diterima

Putusan pengadilan yang berisi tidak menerima gugatan pihak pengugat, berarti

gugatan itu tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Persyaratan tersebut

sebagaimana yang dimaksud dalam prosedur dismissal dan atau pemeriksaan

persiapan. Dalam prosedur atau tahap tersebut, ketua pengadilan dapat

menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena alasan gugatan yang diajukan

oleh pihak penggugat tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.34

33Ibid., hlm. 144.
34R. Wiyono, Ibid., hlm. 145.
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Apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka dari pemeriksaan ternyata

bahwa gugata penggugat tidak berdasarkan hukum.

4. Gugatan Gugur

Putusan pengadilan yang menyatakan gugatan gugur dalam hal para pihak atau

kuasanya tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan dan mereka telah

dipanggil secara patut, atau perbaikan gugatan yang diajukan oleh pihak

penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan (daluwarsa).35

Apabila gugatan dinyatakan gugur, maka dalam hal ini, besar kemungkinan

bahwa penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap hukum acara.

2.6.2 Kekuatan Hukum dari Putusan

Dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun

2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak ada ketentuan yang mengatur

tentang kekuatan hukum dari putusan hakim. Meskipun demikian, dari

kepustakaan Hukum Acara Tata Usaha Negara dikenal adanya beberapa kekuatan

hukum dari putusan hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

a. Kekuatan pembuktian

Kekuatan pembuktian dari putusan Hakim adalah kekuatan hukum yang

diberikan kepada suatu putusan Hakim bahwa dengan putusan tersebut telah

diperoleh bukti tentang kepastian sesuatu. Berdasarkan Pasal 1868 jo. Pasal

1870 KUH Perdata menyatakan Putusan Hakim adalah merupakan akta

autentik, sehingga putusan Hakim tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna.

35Ibid., hlm. 145.
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Oleh karena itu, putusan Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna untuk pengadilan di

lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Mahkamah

Agung, dan Mahkamah Konstitusi.36

b. Kekuatan mengikat

Kekuatan mengikat dari putusan Hakim adalah kekuatan hukum yang

diberikan kepada suatu putusan Hakim bahwa putusan tersebut mengikat yang

berkepentingan untuk menaati atau melaksanakan. Dalam Hukum Acara

Perdata yang dimaksud dengan yang berkepentingan adalah para pihak yang

terdiri dari:

a. Penggugat dan tergugat.

b. Pihak ketiga yang ikut serta dalam suatu sengketa antara Penggugat dan

Tergugat, baik dengan jalan intervensi maupun pembebasan (vrijwaring)

atau mereka yang diwakili dalam proses.

c. Seorang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah.

Putusan Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mengikuti asas

erga omnes, artinya putusan berlaku bagi semua orang. Akibat dari asas erga

omnes pada putusan Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

adalah:

1. Tidak perlu adanya diktum putusan Hakim yang menyatakan agar pihak-

pihak tertentu, baik yang diikutsertakan pada salah satu pihak maupun yang

tidak menaati putusan pengadilan yang bersangkutan.

36R. Wiyono, 2014, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Ketiga,Sinar Grafika,
Jakarta, hlm. 200.
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2. Intervensi tidak mutlak terjadi (adanya) karena putusan Hakim di

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang in kracht van gewisjde

berlaku bagi semua orang.

c. Kekuatan eksekutorial.

Kekuatan eksekutorial dari putusan Hakim adalah kekuatan hukum yang

diberikan kepada suatu putusan Hakim bahwa putusan Hakim tersebut dapat

dilaksanakan. Syarat sebagai bahwa suatu putusan Hakim memperoleh

kekuatan eksekutorial adalah dicantumkannya “Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa” pada putusan Hakim tersebut.

Kekuatan hukum dari putusan hakim yang sedemikian ini dikenal ada di

kepustakaan Hukum Acara Perdata.37

2.7 Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Sarana-sarana perlindungan hukum terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara, meliputi:

1. Perlawanan terhadap penetapan Ketua Pengadilan terhadap gugatan yang

diajukan berdasarkan terhadap gugatan yang diajukan berdasarkan Pasal 62

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Pasal 122 s/d Pasal

130 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara)

3. Kasasi Mahkamah Agung (Pasal 131 UU No. 5 Tahun 1986)

4. Perlawanan oleh pihak ketiga (Pasal 118 UU No. 5 Tahun 1986)

5. Peninjauan Kembali (Pasal 132 UU No. 5 Tahun 1986)

37R Wiyono, Op.cit, hlm. 199.
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2.7.1 Upaya Hukum Banding

Dalam Pasal 122 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

disebutkan bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat

memintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).38

Istilah banding sering disebut pemeriksaan ulang, dalam bahasa Inggris disebut

appeal, pemeriksaan tingkat kedua, yaitu memeriksa ulang perkara baik mengenai

fakta maupun penerapan hukumnya dan merupakan pemeriksaan tingkat terakhir

(judex facti). Cara mengajukan banding adalah pemohon atau kuasanya

mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam tenggang waktu 14 hari

terhitung sesudah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diberitahukan secara

sah kepadanya. Apabila permohonan banding diajukan oleh seorang kuasa, maka

permohonan tersebut harus dilampiri surat kuasa khusus untuk banding, artinya

bukan surat kuasa khusus yang pernah digunakan pada waktu proses di

Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. Dalam praktiknya, permohonan

banding dilakukan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh staf

kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara.39 Permohonan banding disertai

pembayaran lebih dulu uang muka biaya perkara yang besar ditaksir oleh panitera.

Selambat-lambatnya 30 hari sesudah permohonan banding dicatat, panitera

memberitahukan kepada para pihak bahwa pengggugat atau tergugat dapat

melihat berkas perkara di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang

waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan. Pihak pembanding dapat

menyerahkan memori banding kepada panitera Pengadilan Tata Usaha Negara dan

38Zairin Harahap, Op.cit, hlm. 162.
39Sri Sayekti, Op.cit, hlm. 96.



39

oleh panitera diberi surat keterangan bahwa pembanding telah menyerahkan Surat

Memori Banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Memori banding

tersebut oleh panitera diberitahukan kepada terbanding Setelah terbanding

menerima memori banding, terbanding dapat pula mengajukan Kontra Memori

Banding melalui panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebelum permohonan

pemeriksaan banding diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,

permohonan banding dapat dicabut kembali. Setelah dicabut, permohonan

banding tidak dapat diajukan lagi meskipun jangka waktu pengajuan banding

belum lampau. Begitu juga dalam hal salah satu pihak sudah menerima baik

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.40 Sebelum  permohonan pemeriksaan di

tingkat banding diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, permohonan

tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon dan dalam hal permohonan

pemeriksaan di tingkat banding telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi, meskipun

jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding

belum mampu.

Setelah Pengadilan Tata Usaha Negara menjatuhkan putusan terhadap perkara

yang diajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding, maka dalam waktu 30

(tiga puluh) hari setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mnjatuhkan

putusan, Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengirimkan salinan

putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara beserta berkas perkaranya kepada

Pengadilan Tata Usaha Negara beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Tata

Usaha Negara yang memutus dalam pemeriksaan tingkat pertama.41

40Ibid., hlm. 96-97.
41R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Ketiga, hlm. 207.
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2.7.2 Upaya Hukum Kasasi

Kasasi adalah pemeriksaanm terhadap putusan pengadilan tingkat peradilan yang

terakhir apakah ada kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya.

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat menggunakan tiga alasan untuk

membatalkan putusan pengadilan bawahan (judex facti), yaitu:

1. Karena melampaui batas wewenangnya.

2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang yang

mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan.

Jika pengadilan memutus perkara dan putusannya diumumkan tidak dalam sidang

terbuka untuk umum, maka dalam hal ini terjadi melampaui batas wewenang. Jika

terjadi suatu perkara yang menjadi wewenang pengadilan umum, kemudian oleh

penggugat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan tentang pemeriksaan di tingkat kasasi yang terdapat dalam UU No. 14

Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang

Mahkamah Agung hanya ketentuan tentang pemeriksaan di tingkat kasasi untuk

perkara perdata yang diputus oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum,

maka dengan sendirinya pemeriksaan di tingkat kasasi untuk perkara yang diputus

oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum diberlakukan ketentuan tentang

pemeriksaan di tingkat kasasi untuk perkara perdata yang diputus oleh pengadilan

di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.42

42Ibid., hlm. 207.
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Mahkamah Agung memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Negara

di tingkat kasasi dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim. Pemeriksaan

di tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat-surat atau

berkas perkara saja dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mengambil

tindakan sebagai berikut.

a. Mendengar sendiri para pihak atau para saksi.

b. Memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding

yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi.

Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili

sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi

Pengadilan Tingkat Pertama. Setelah Mahkamah Agung menjatuhkan putusan

terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat kasasi yang diajukan oleh pemohon,

maka salinan putusan Mahkamah Agung dikirimkan kepada Ketua Pengadilan

Tingkat Pertama yang memutus perkara.43

2.7.3 Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan wewenang eksklusif Mahkamah

Agung. Mahkamah Agung akan memutuskan permohonan peninjauan kembali

ada tingkat pertama dan terakhir. Setelah diputuskan dalam tingkat peninjauan

kembali tidak terbuka lagi upaya hukum apapun.44 Permohonan peninjauan

kembali harus diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara yang memutus pada tingkat pertama dengan melunasi biaya perkara

yang ditetapkan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan Pasal 70 ayat

43R. Wiyono, Ibid., hlm. 215.
44R.Wiyono, Ibid., hlm. 98.
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(1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Jika selama proses

peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan dapat dilanjutkan

oleh ahli warisnya. Peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali. Peninjauan

kembali yang pernah dicabut tidak dapat diajukan lagi. Permohonan peninjauan

kembali tidak menunda eksekusi.

Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan yang memeriksa dalam

Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding mengadakan pemeriksaan

tambahan atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari Pengadilan

yang dimaksud. Setelah Mahkamah Agung menjatuhkan putusan, maka salinan

putusan Mahkamah Agung tersebut dikirimkan kepada Pengadilan yang memutus

dalam tingkat pertama dan selanjutnya Panitera menyampaikan salinan putusan

itu pemohon dengan memberikan salinannya selambat-lambatnya dalam waktu 30

(tiga puluh) hari.45

45R. Wiyono, Ibid, hlm. 225.


