
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Upaya Paksa 

Untuk terlaksananya suatu putusan terdapat 2 (dua) upaya yang dapat ditempuh 

yaitu :  

1) Upaya paksa langsung(directe middelen), yaitu penggugat memperoleh 

prestasi dari tergugat sesuai dengan apa yang ditentukan atau diperintahkan oleh 

hakim. 

Upaya ini dapat dibedakan dalam 2 (dua) cara, yaitu : 

1) Eksekusi riil, yaitu secara langsung tergugat dipaksakan untuk 

memenuhi apa yang diperintahkan oleh hakim. Cara ini adalah untuk 

melakukan prestasi yang berupa untuk menyerahkan suatu barang  

selain dari uang. 

2) Hukuman untuk memenuhi prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, 

dilaksanakan dengan lebih dulu mengadakan penyitaan barang barang 

bergerak maupun tidak bergerak milik penggugat, kemudian barang 

tersebut dilelang dan hasilnya digunakan untuk pembayaran sesuai 

dengan jumlah uang yang harus dibayar oleh tergugat (verhaal 

executive) 
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1) Upaya paksa tidak langsung(indirecte middelen), yaitu pemenuhan prestasi 

tercapai dengan melalui tekanan fisik kepada tergugat agar ia dengan sukarela 

memenuhi prestasi, upaya ini dikenal dengan dua cara yaitu: 

1) Penerapa gijzeling (sandra), yaitu hakim menetapkan bahwa apabila 

terhukum tidak mau memenuhi prestsi yang ditetapkan maka terhukum 

disandra. Penerapan sandra ini dapat diterapakan dalam putusan 

kondemnatoir. Penerapan sandra sekarang ini tidak diperkenankan 

sesuai surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1964 karena 

bertentangan dengan Pancasila. 

2) Penerapan Dwangsom, yaitu hakim menetapkan suatu hukuman 

tambahan kepada si terhukum untuk membayar sejumlah uang kepada 

si penggugat didalam hal ini apabila si terhukum tidak memenuhi 

hukuman pokok, hukuman tambahan dimaksud untuk menekan agar si 

terhukum tersebut dengan sukarela memenuhi hukuman pokok. 

 

2.2  Pengertian Uang Paksa 

Ketentuan mengenai Uang paksa diatur dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang 

No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengertian uang paksa 

secara umum adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim dalam amar 

putusan yang dibebankan kepada tergugat dan diberlakukan apabila tergugat tidak 

melaksanakan hukuman yang ditetapkan.
1
 

Uang paksa/dwangsom adalah pembayaran sejumlah uang yang dibayar sekaligus 

atau dengan cara diangsur kepada orang atau ahli warisannya, atau hukum badan 

perdata yang dibebankan tergugat (Badan/Pejabat Tata Usaha Negara) karena 

                                                           
1
Lilik Mulyadi,op cit. hal 11 
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tidak bersedia melaksanakan Putusan. Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah 

berkekuatan hukum tetap (Inkcracht Van Gewijsde) dan hal tersebut menimbulkan 

kerugian material terhadap orang atau badan hukum perdata.
2
 

Dasar pemberlakuan uang paksa dalam praktik peradilan di Indonesia adalah 

mengacu pada Pasal 606 a dan pasal 606 b Rv.
3
 

Pasal 606 a. Rv : 

“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain 

dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau 

setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan 

sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut 

dinamakan uang paksa”. 

Pasal 606 b Rv : 

“bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang 

untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan 

tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum “ 

Dari ketentuan tersebut tidak dijelasakan mengenai batasan tuntutan uang paksa, 

dengan demikian batasan uang paksa hanya bisa didapatkan dari para doktrin 

ataupun praktisi hukum yang ada saat ini.  

Berikut pengertian/ batasan uang paksa dwangsom menurut para ahli hukum:
4
 

1) Prof. Mr. P.A. Stein, mengemukakan batasan bahwa uang paksa sebagai: 

“sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan 

kepada Penggugat, di dalam hal sepanjang atau sewaktu-waktusi terhukum 

                                                           
2
 Bambang Sugiono, Penerapan Upaya Paksa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, 

(Makalah Workshop, Jakarta) , 2004 
3
Hamdani “.Efektifitas Uang Paksa dalam sanksi  Administrasi  Negara” 

(http//:Kiemdhaniinspiration.blogspot.com).diakses pada 16 April 2014. 
4
Lilik Mulyadi, Op Cit,  hal. 14 
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tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah 

uang, baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus, maupun setiap jangka 

waktu atau setiap pelanggaran”. 

2) Marcel Some, sesorang guru besar Rijksuniversiteit Gent, Antwerpen-Belgia 

memberi batasan tentang uang paksa sebagai: 

“ suatu hukuman tambahan pada si berhutang tersebut tidak memenuhi 

hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si 

berhutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok” 

3) Mr. H. Oudelar dengan tegas menyebutkan bahwa uang paksa sebagai : 

“suatu jumlah uang yang ditetapkan hakim yang dibebankan kepada 

terhukum berdasarkan atas putusan hakim dalam keadaaan ia tidak memenuhi 

suatu hukuman pokok” 

4) J.C.T Simorangkir, Drs. Rudy T Erwin, S.H dan J.T Prasetya menyebutkan 

uang paksa sebagai: 

“Uang yang ditetapkan sebagai hukuman yang harus dibayar karena   

perjanjian yang tidak dipunuhi” 

5) Prof Subekti S.H. dan Tjitrosoedibio menyebutkan uang paksa itu sebagai: 

“sebegitu jauh suatu putusan pengadilan memutuskan penghukuman untuk 

sesuatu lain daripada untuk membayar  sejumlah uang, maka dapatlah 

ditentukan di dalamnya, bahwa si terhukum tidak/belum memenuhi keputusan 

tersebut, ia pun wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam 

putusan itu, dengan demikian maka uang paksa ini merupakan suatu alat 

eksekusi secara tidak langsung” 
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Pengenaan uang paksa merupakan sebagai hukuman atau denda, yang jumlahnya 

berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang dibayar karena tidak menunaikan, tidak 

sempurna melaksanakan atau tidak sesuai waktu yang ditentukan, dimana dalam 

hal ini berbeda dengan ganti rugi kerusakan, dan pembayaran bunga.
5
 

2.3 Sifat Uang Paksa/ Dwangsom 

Dari definisi beserta pengertian uang paksa diatas maka tampak bahwa suatu 

dwangsom  itu bersifat; 

1) Accessoir, artinya dwangsom harus selalu mengikuti hukuman pokok, dengan 

artian tidak ada dwangsom tanpa adanya hukuman pokok.
6
Apabila hukuman 

pokok telah dilaksanakan oleh terhukum maka dwangsom yang ditetapkan 

bersama hukuman pokok tadi tidak berkekuatan hukum lagi. 

2) Hukuman tambahan, artinya apabila hukuman pokok yang diterapkan oleh 

hakim tidak dipenuhi oleh tergugat dengan suka rela, maka dwangsom 

diberlakukan, dan apabila dwangsom tersebut telah dilaksanakan tidak berarti 

hukuman pokok telah hapus. Hukumam pokok tidak hapus dengan adanya 

pelaksanaan dwangsom. 

3) Tekanan fisik bagi terhukum,  dengan adanya  dwangsom yang ditetapkan 

oleh hakim didalam putusannya, maka si terhukum ditekan secara fisik agar 

ia dengan suka rela memenuhi hukuman pokok yang ditetapkan. 

 

 

 

                                                           
5
Ridwan HR, “Hukum Administrasi Negara,”  (Jakarta,Rajawali Press, 2006). hal-331 

6
Harifin A.Tumpa,  “Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di 

Indonesia”,  (Jakarta , Kencana. 2010) hal 34 
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2.4 Jenis Putusan yang Dapat Dikenakan Uang Paksa 

Dari macam isi dan sifat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tidak 

semua putusan dapat dikenakan uang paksa melainkan hanya putusan putusan 

yang memenuhi syarat saja, antara lain 
7
: 

1) Putusan yang menyatakan gugatan dikabulkan. 

yaitu apabila dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata dalil-dalil dari 

posita gugatan Penggugat telah terbukti secara formal maupun materiil dan 

telah dapat mendukung petitum yang dikemukakan Penggugat 

2) Putusan yang bersifat condemnatoir, 

Putusan yang berisi penghukuman / kewajiban melakukan tindakan tertentu 

kepada pihak yang kalah. 

3) Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht Van 

Gewijsde), yaitu putusan pengadilan yang tidak dapatditerapkan upaya hukum 

lagi terhadap putusan tersebut. 

Dalam konteks Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara, Putusan yang bersifat condemnatoir adalah berupa : 

1) kewajiban mencabut keputusan TUN yang dinyatakan batal/ tidak sah. 

2) kewajiban menerbitkan keputusan TUN pengganti/ baru. 

3) kewajiban mencabut dan menerbitkan keputusan TUN baru. 

4) kewajiban membayar ganti rugi, dan 

5) kewajiban melaksanakan rehabilitasi, dalam sengketa kepegawaian. 

 

 

                                                           
7 Ujang Abdullah, “Penerapan  Upaya  Paksa  Berupa  Pembayaran Uang Paksa”. 

(Jakarta:Pradnya Paramita. 2010). hal 3 
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2.5 Perbedaan Ganti Rugi dan Uang Paksa 

Ganti rugi dalam Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang 

No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat (1) dan Pasal 

97 ayat (10). Ganti rugi adalah merupakan jenis hukuman pokok yang dibebankan 

kepada pihak yang terbukti melakukan perbuatan hukum, atau melakukan inkar 

janji (wanprestasi), sementara uang paksa hanya merupakan hukuman tambahan. 

Ganti rugi adalah cara pemenuhann atau kompensasi hak oleh pengadilan yang 

diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang 

melakukan kalalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut. 

Beban pembayaran ganti rugi telah diputuskan dalam amar putusan oleh hakim, 

sehingga jumlah tersebut harus dipenuhi. Pengenaan uang paksa merupakan 

alternatif untuk tindakan nyata, yang berarti sebagai sanksi tambahan. 

Persoalan hukum yang dihadapi dalam pengenaan dwangsom sama dengan 

pelaksanaan nyata. Uang paksa biasanya dicantumkan dalam petitum gugatan 

dengan alasan agar tergugat mau melaksanakan isi putusan pengadilan. 

2.6 Beban Pembayaran Uang Paksa 

Mengenai beban pertanggung jawaban uang paksa, kepada siapa uang paksa 

tersebut dibebankan, dikenal dua teori dalam menyelesaikan masalah ini :  

1) Teori Fautes Personalies, teori ini menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga 

itu dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya mengakibatakan 

kerugian. 

2) Teori Fautes de service, teori menyatakan bahwa kerugian kepada pihak 

ketiga dibebankan kepada instansi pejabat yang bersangkutan apabila 

kesalahan itu dilakukan dalam rangka menjalankan tugas publik. 



15 
 

2.7 Upaya Administratif 

Menurut sistem hukum administrasi negara, penyelesaian Tata Usaha Negara ada 

yang bersifat “administratif” suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang 

atau badan hukum perdata, apabila ia tidak puas terhadap putusan tata usaha 

negara. Prosedur tersebut dilakukan dilingkungan intern pemerintahan sendiri 

mengenai upaya administrasi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 48 ayat (1) UU 

No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , “Dalam hal suatu 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan 

peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa 

Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus 

diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia” 

Upaya administratif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku ada 2 (dua) cara: 

1) Banding Administratif (Administratief beroep) 

Banding Administratif adalah penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan 

oleh instansi atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara 

tersebut atau instansi yang lainnya dari badan atau pejabat tata usaha negara yang 

mengeluarkan ke putusan tata usaha negara. 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang menyelesaikan sengketa 

administratif seperti yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
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berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya 

Negara Hukum Republik Indonesia”.  

Selanjutnya ada upaya administratif dilingkungan intern pemerintahan sendiri 

tersebut berkaitan dengan sistem “Fungsional control” atau “Pengawasan 

melekat” dari pejabat atasan kepejabat bawahannya , baik yang bersifat prefentif 

maupun refresif yang bersifat represif antara lain tindakan pembatalan atau 

pencabutan terhadap “Beschikking” yang telah diputuskan oleh pejabat 

bawahannya.  

Menurut ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan: 

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan 

sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh 

upaya administratif yang bersangkutan digunakan”. 

Apabila upaya administratif ditempuh semuanya, sedangkan yang bersangkutan 

menderita kerugian atau tidak puas, dapat mengajukan gugatan sengketa Tata 

Usaha Negara tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang, 

memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dalam peradilan tingkat pertama dan 

bukan dalam tingkat banding, seperti dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 

“Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48”. 

Dengan adanya upaya administrasi terhadap sengketa Tata Usaha Negara tertentu, 

maka Peradilan Tata Usaha Negara harus benar-benar cermat meneliti terhadap 
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surat gugatan sengketa Tata Usaha Negara, apakah sengketa Administratif 

tersebut mengandung upaya administratif, atau tidak. Pengadilan baru berwenang 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, jika seluruh 

upaya administratif yang telah tersedia itu dilampaui, maka terhadap gugatan Tata 

Usaha Negara yang bersangkutan, pengadilan harus menyatakan tidak diterima. 

2) Keberatan 

Keberatan merupakan penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus 

dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan 

Keputusan itu. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat “yuridis” 

atau dari segi hukumnya sesuai dengan asas negara hukum Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka yang berwenang menyelesaikan 

sengketa Tata Usaha Negara adalah  Peradilan Tata Usaha Negara (Administratif 

rechtspraak) yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, dan kepastian 

hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya 

dalam hubungan antar badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat. 

Secara formal, Peradilan Tata Usaha Negara berfungsi menilai dan menguji dari 

segi hukumnya (toetsingrecht) terhadap tindakan hukum atau hubungan hukum, 

atau pejabat yang dirumuskan dalam suatu Beschikking Tata Usaha Negara, 

apakah bertentangan dengan hukum. Apabila bertentangan dengan hukum, 

pengadilan berwenang membatalkannya atau menyatakannya tidak sah, serta 

berwenang apabila memerintahkan kepada Badan atau Pejabat yang bersangkutan 

untuk mencabut kembali dan menerbitkan yang baru sesuai ketentuan hukum 

yang berlaku, namun terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut 

dapat langsung dimohonkan Kasasi. Hal ini dimaksud untuk mempersingkat 
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tingkat penyelesaian sengketa, mengingat upaya hukum yang ditempuh sudah 

melalui upaya administratif. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil, diatur bahwa  kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, 

kepadanya dapat dikenakan hukuman disiplin atau sanksi administratif antara lain 

berupa: 

1) penurunan pangkat 

2) pembebasan dari jabatan 

3) pemberhentian dengan hormat, dan 

4) pemberhentian tidak dengan hormat  

Dari beberapa jenis sanksi tersebut sebenarnya dapat dipilih, mana yang paling 

tepat diterapkan dalam penjatuhan sanksi administratif.  

Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah, 

ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk paling 

lama 1 (satu) tahun setelah hukuman penurunan pangkat selesai maka pangkat 

pegawai negeri sipil yang bersangkutan dengan sendirinya kembali pada pangkat 

yang semula. Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan organik. 

Pembebesan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat 

pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, pegawai negeri sipil yang 

bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan.  

Pegawai negeri sipil yang yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian 

dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, apabila 

memenuhi syarat masa kerja dan usia pensiun menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun. 
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2.8 Sanksi Administratif 

Sanksi administratif adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim berisi perintah 

kepada atasan tergugat atau pejabat yang berwenang menghukum agar tergugat 

dijatuhi hukuman administratif dalam hal tergugat tidak melaksanakan hukuman 

yang ditetapkan dalam putusan.
8
  

Sanksi administratif dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang 

perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Undang-undang 

Peradilan Tata Usaha Negara tidak dijelaskan secara rinci. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara Pasal 116 ayat (7) disebutkan ketentuan mengenai besaran 

uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang 

paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.   

Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara akan 

diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera. Disamping 

diumumkan pada media massa cetak setempat, ketua pengadilan harus 

mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah 

tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan 

pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi 

pengawasan. 

 

                                                           
8
legal draft peraturan pemerintah tentang uang paksa (http:hery-

judge.blogspot.com?2010_03_01_archive.html) diakses pada tanggal 11 Agustus 2013  


