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k a t a  p s h q  a n  t  a  a

Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Ieng Maha Bsa, 
akhirnya penulis sempallah kepada taraf torakhlr dalam mass 
study in i *

Pcnullsm skrlpsl sebagai syarat pokok guna raencapai 
gelar kesarjmacn psda Fakultaa Hukum Universltas Airlmgga 
ln l, penulis tu lis berdasarkan pengoatm* betapa hmgatnya 
masalahtaaoolah M anrechtmatlgo overheidsdacd" dipersoalkon 
peda waktu akhir-akhir ln l* Tertarlk akan adanya per soal en- 
persoalm yang tlmbul sebagai akibat hubungan-hubungm ycng 
c&a mtora kekuaaam den wewenmg yang ada pada Pemerintah, 
dcngcn hak-hak perseorengcn ycng eda dan dlakulnya hak ter- 
aebut oleh hukum positip, akcn penulis cob a ungkap saapal 
dimmakah hubungm*hubungan Itu  sallng Jalin-men jalin .

Adanya kesulitan-koculiton yang penulis hcdapl me - 
nglngat pengetahum penulla yang sangat terbatas, juga ter* 
batamya llteratur ycng ada mengenal masalah ln l, patutlah 
dipahsanl apablla skrlpsl ln l maslh banyak moigandung keku - 
rmgm-kekurmgan bahkan maslh jauh darl sempuraa,

Atas blmblngan Bapak B.SootoJo Prawlrohamldjojo S.H. 
beserta Stafnyo, penulla mengucapkm terima kasih den pcng- 
hargacn ycng setinggi-tingglnya yang juga telah nemberikcn 
kepada penulla daear-dasar llmu hukum terutma dalca b l «  
dmg hukum perdata*
Kepada Bapak Bardlman Kopala Dinau Pcngawasm Peabmgunm 
Kota Madya Surabaya, penulis aenguoapken terima kasih ycng 
sebeoar-bosarnya atas sarm-sarm dan petunjuk-petunjuk 
dalca rangka peabuatm skrlpsl in i*
Kopado Bapak Abdoel Oml S.H, M.S. dan segenap karyawcn d -  
vitas aQedemica, tidak lupa pmulls mcngucapkm terima ka
sih atas kesempatm ymg diberlkm kepada penulis untuk 
mcnuntut llmu hukum pada Fakultao Hukum Universitas Air * 
lapgga ln l.

Akhlmya penulis harapkm agar skrlpsl ln l dapat -

i l l
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boraemf aat don dapat manbanta menogafckan keadllen d l Negara 
yeng klta cintai lnl*

Surabaya* 22 Desember 1972, 

P E N U H S

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD DARWIJANTO SOETRISNO



BAB I

P B M D A H P L g A H

1. Fungal Hegara dan Hukua.
Pemblcaraan mengenai pergaulan hidup manualat Hegara 

maupun Hukuat sebetulnya telah racial sejak puluhan abad 
yang lalu* Semula .cara penlnjauan ltu dengan jalan f l l o  * 
sofla yang dengan sedlklt kata -  kata berusaha untuk dapat 
mengenai ” hakekat " darl pada Negara* bubimgan * hubungan 
balk antara orang yang satu dengan lalnnya, maupun antara 
orang dengan kekuasaan -  kekuasaan Negara*
Klta kenal ucapan Arlstoteles* bahwa manusla ltu  adalah 
"soon Polttlcon" artlnya sebagal manusla untuk hidup bersa
ma. ^  Manusla hidup dalam suatu pergaulan hidup, jadl ma- 
nusla selalu berorganlsasl darl suatu bentuk yang paling se- 
derhana yaltu keluarga sampai kepada suatu bentuk yang ter- 
besar yaltu Negara* Lain orang berpendirlan, bahva dljumpa- 
lnya manusla hidup bersama dengan manusla lainnya ltu ada - 
lah suatu koadaan terpaksa, suatu keadaan yang dlpaksakan 
kepadanya oleh s ifa t dan kepentlngannya sendlri* untuk raeng* 
hlndarkan musnahnya umat manusla karena dlblnasakannya ma - 
nusla oleh manusla ltu sendlri. Beolklanlah pendapat Thomas 
Hobbes yang terkenal dalam bukunya n Leviathan "•
Pendapat Thomas Hobbes tersebut berpangkal pada n Natuur - 
toestand darl manusla ” ( keadaan alam darl pada manusla ) 
yaltu bahva manusla sepertl serlgala ( homo hotolnl lupus ),  
saXlng bertengkar satu sama la in  ( bcllum omnium contra oa- 
nos ) sehlngga perlu mengadakan semacam parJanJIan untuk 
hidup bersama dlbavah suatu kekuasaan yang cukup kuat untuk 
menahan maslng -  maslng lndlrldu ltu  sendlri*

Kalau klta perhatlkan kedua pendapat tersebut dla - 
tas, dapatlah klta slmpulkan bahva balk pendapat yang

Soedlman Kartohadlprod Jo• Pengantar Tata Hukum Dl Indo
nesia Bag. X Hukum Perdata* 1967 hal. 19.

o)
Euntjoro Poerbopranoto. Sedlklt Tentang Sistim Pemerln- 
tahan Demokrasl, I960 hal 21.

i
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terdahulu maupun yang terakhlr bersangkutan pada poigXi *• 
atm dan keyakinan* bahwa tlap-tiap indlvldu yang pada da* 
samya dllahirkan bebas merdeka Itu, deml kepentingannya 
masing-masing satu sama lain menuntut hldup bersama dalaa 
suatu pergaulan hldup* Bentuk-bentuk suatu pergaulan hi * 
dup mulai daEi bentuk-baituk yaUg sederhana yaitu keluargo 
sampalpun kepada bentuk yang lebih besar darl pada keluar- 
go yaitu suku, clan dan sebagalnya itu, membuktikan betapa 
kuatnya tuntutctt darl pada tlap-tlap indlvldu terhadap ben- 
tuk-bcntuk pergaulan hldup sebagai suatu organisasi** Deml* 
kian pula dengan p&idaPat Hens K el sen yang toemberiktfi pen- 
jelassn tentang nzooin politicon" darl Aristoteles yaitu 
bahwa mgnusla Itu selalu hldup dalam suatu pergaulan hldup 
manusla dan dalam keadaan demiklan ia  selalu berorganlsasl^ 

Mengenal apa yang dlmaksud dengan **organisasi% :I?o* 
ganainn mmgatakan s "sebagai suatu lembaga masyarakat yang 
berdasarkan suatu p$nbagi&n kerja, yaig bersifat abadi” .^  ̂
Dal am hal in i, pengertlan organises! tadl dihubungkan de - 
ngoi suatu hubungan kerja manusia yang diadakan dalam per* 
gaulsn hldup dengan tujuan tertmtu* Organisasi atau hu - 
bun gen kerja yang diadakan d&l$n pergaulan hldup untuk tu* 
juan-tujuan tertmtu itulah ycng sekarang kita kenal seba* 
gal n Negara *V
Organisasi- dalaia hal in i Negara-aebagal hasll dari pada 
sifa t kodrat tiap-tiap manusia yang selalu in gin hldup ber* 
sama dalam suatu pergaulan hldup ( Arista teles ) ataupun 
sebagai akibat adanya suatu perjanjian untuk hldup ber sama 
dibawah suatu kekuasaan ( Thomas Hobbes ) t didal&mnya ter* 
kandung suatu pengakuan dan perlindungan kepribadlan dari 
tiap-tlap indlvldu tersebut* Dalaa keadaan yang dmiklan 
itulah organisasi atau Negara berfungsi mengadakan, mernu * 
puk atau memeliliara tata tertib dalem suatu pergaulan h i * 
dup balk antara indlvldu y&ig satu terhadap yang lain , an
tara indlvldu dengan keloropok-kelompok indlvldu ataupun

3^* Soedlman K artohadiprodjo, op.cit. hal* 23* 
k )*  lo c .c it .
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antara kdompok iiidlvidu yang satu dengan kelompok indlvi- 
du yang lain .

Bahwasanya manusla dalam pergaulm hidup itu  menga- 
dakan hubungm dragon ses&aa manusla lain, hubungan-hubung- 
sn mm& dldorong karaia s ifa t kodratnya.
Karena kebutuhan untuk hidup bersama Itulah mendorcng kea- 
rah suatu tuntutan lain, yaltu kelnglnai adanya tata ter -  
tlb  dal da pergaulan hidup tersebut. Begltulah aisalnya 1 
seseorang yang mengjiaidakl suatu benda orang lain, ataupun 
menghendaki tenaga orang lain, vajlb untuk memberl ganti 
keruglan kepada orang lain tersebut sebagal imbalan atas 
benda yang dlterlmanya ataupun jasa ysng dlterim^vya, kocu- 
a ll b lla  benda/Jasa tadl dlterlmanya dengan cuzaa-cuma. 
Dealklan juga misalnya* adalah perbuatan yang tercela apa - 
b lla  seseorang mengambll bar ang mllik orang lain tanpa iz in  
peaillknya atau blla  seseorang yang balk dengan sengaja a - 
taupun tldak sengaja, karena perbuatannya telah menlmbulkan 
keruglan pada oroag la in ,

Kedua contoh dlatas, mcncermlnkan kebutuhan adanya 
tata tertlb  dalam pergmHon hidup ycng balk dan tujuan ltu 
hanya dapat tercapal b lla  dlluar den dlatas indlvidu-indi - 
vldu tadl terdapat kekuasaan yang tldak berplhak yang men - 
berlktfi perintah bagaimcna mereka harus bertlndak satu sssa 
la in , yaltu HUKUM.

Hukum sebagal k aid ah atau noma yang tlmbul darl ta
ta kehldupan manusla untuk mescnuhl dorongan s ifa t haklkl 
untuk hidup bersama secara tertlb  monencarkan suatu kekuat- 
ejx yang menghendakl apa dan cara bagalmcfta manusla harus 
berslkap dan bertlngkoh laku oitara sesaQonya dan macam apa 
d&x bagalnanakah hukum meletakkan hak-hak dan kcuajiban-ke- 
wailbsn pada tlap-tlap d lr l manusla serta blljsienakah hukua 
meletakkan sanksinya apablla peraturan-peraturai yang dibe- 
rlkan ltu  dilanggar* Demlkianlah dengan hukum, Negara mewu* 
judkan kehendaknya.

Hubungcn sntara Negara dlsatu plhak dengen hukum dl 
lain plhak, te ld i menlmbulkan benyak pendapat. Negara dapat 
memaksakcn berlakunya suatu undcng-undang terhadap setlap
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v^rga Ncgaranya, tetapi daPatkah ia  memaksakan berlakunya 
hukura tersebut terhadap dirinya sendiri ?*
Persoaltfi mengenal hubungan antara Negara don hukum in i me- 
rupakcn salah satu masalah yang tidak saja pada zjsnan modern 
ln if tetapi sudah sejak dahulu men jadi pembicaraan para f i l r  < 
suT Junoni*

Konsepsi Rousseau toitcng kedaulatan rakyat yang tin - 
box sejak revolusi Perancis cdolah merupakan reals si atas hu
kum absnluut dari Raja-Haja pada waktu itu*
Demikian juga dengan teori kedaulatan negara dari Jellinek 
yang mgaandang hukum sebagai kemouan Negara* Hukum sebagai 
kes&Luruhon dari pada perintah-perintch yang diberikan oleh 
penguasa ycng berdaulat, adalah merupakan reaksi atas konsep
al Rousseau tersebut diatas*

Pendapat (te o r i) yang telah memuja-muja Negara seba
gai unsur tertlnggi dalam perselcutusn hldup in i, sebetulnya 
telah melupaksn unsur-unsur bahwa manusia yang telah mengga- 
bungkan d ir i dalam suatu Negara untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu itu , tidaklah mcnyerahkan seluruh kepribadiennya* 
Walaupun individu itu  telch menggabungkan d ir i dales orgcni -  
saslnyai ncmun s ifa t-s ifa t kepribadiennya masing-masing masih 
dipegang torus. Munculnya teori kedaulatan hukum oleh Krabbe 
oLalah merupakan reaksi yang menentang keras konsepsi kedau - 
latan Negara diatas* Mereka berpendapat bukanlah keaauan Ne
gara yang aeaapunyai kekuasaan yang tidak teralahkai, tetapi 
kesadaran hukum dari rakyat dan kebiasasnlah yang meaegang 
per on an penting dalam diikutinya suatu aturan hukum* Bari na- 
nakah berasal kekuasaan negara, mengapa rakyat taat kepada 
penguasa, tidak lain disebabktfi karena kesadaran hukum dan pe- 
rasasn yang terdapat dalam d ir i setiap manusia* Keinginan ba- 
tin untuk mencapai tata tertib  dalna pergaulan hldup manusi&9 
rasa pendorong dan pencipta inilah yang kita ncaakan kescd or
al hukum*
Konsepsi Negara hukum sebagai hasil teori kedaulatan hukum 
tadi, menunjukken bagaimdna pcntingnya penlnjauan tentcng hu
bungan antara K egara dan hukum*
Daloa suatu Negara hukum seperti apa yang pern ah dikatakcn
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oleh Dugult ofeai menperlihatkan sempal dlmanakah hak - hak 
darl pada varga negara masih dihonnat i  oleh negara*
Tld.alO.ah uenakian dengan pandangan Marzistls yang menltlk 
beratkan pada pertentangtfi-pertentangan yang entagonistis 
diaptara kl&s-klas yang berbeda* menlmbulkan kosckvaasi 
bahwa adanya Negara sebagal organises! kekuasaan adalah un
tuk seaentara • sebagal suatu organlsasi kekuasaen, lalah 
menindas Idas yang sedoflg berkuasa, dan Negara akan lenyap 
dengan sendirinya bllcaacna masyarakat sudah tldak mengenai 
kla3 lagl* Tetapi dcngeP mtnculnya konsepsl Negara Hukum 
tadl, memperllhatkcn tidak dapat diplsahkan dari adanya ma
nusla pribadi yang maainta pengakuan hukum yang lefcih layak* 

Pengertian Negara hukum soid irl oleh para sar jana 
bepyak dlberlkan batasen yang berbeda-bedaf Smula, orang 
hcnya membatasl dlrinya poda pengertian bahva sudahlah cu - 
kup dapat din am akan Negara hukum blla  segala aksinya dibat a si 
oleh undang-undang yang dibuQt  dengan bantuan Dewan Pervakil- 
m  Bakyat* Pal am keadaan dealklan Negara hanya sebagal suatu 
Negara penjaga malam (nachtwakerstaat) seperti apa yang per- 
noh dikemukakan oleh Immeaiuel
DftLaPi pengertien ln l Negara hanya mempunyai suatu tugas yang 
pa sip, yaknl untuk hanya bertlndak bilamana hak-hak azasl da* 
r i  pada rakyatnya berada dalam bahaya atau bilamana ketertib- 
m  umum dan keamsnan teroicam* Hal in i dapat kita maklumi, 
karena pandangan kuno tersebut sangat dipengaruhi oleh aliran 
dan faham ekonomi liberal yang berlaku Pada voktu itu .

Pandangan y&ig sempit dlatas pada saat sekarang talah 
banyak ditlnggalksn. Negara hukum pada devasa ln l mempunyai 
kevajlb&k yang lebih luas dim ana penguasa turut sonfca dengen 
aktip dalam nengatur pergaulan hidup masyarakatnya.
Tlndakan pemerlntah dalam keseluruhannya terutema ditujukan 
pada kepaitlngan umum. Untuk tercapalnya maksud tersebut, ya
itu  untuk menjalankgn tugasnya dengen sempurna, maka Negara
- i . e .  Pmerlntah - soigatl&h meaaerlukan kebebasan bertlndak.

Gouv Giok Siong* Pengertian TentsPg Negara. Hukum, 195$
hal* 13*
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Meskipun segala tindakan Penguasa pada dasamya harus ber- 
afa dalam batas-batas/garis besar yang dltentukan dal#a 
undang-undang, aikan tetapi berhubung undang-undang terse * 
but tidak dapat moigatur segala hal sampai sekecil-kecll * 
nya, maka diperlukan kebebasan dalam bertindak a sal tindak- 
«mya tersebut tidak berteatang&i dengan undang-undang d i* 
atas* Daigan adanya kebebasan in i, dim ana plhak penguasa 
dapat bertindak terhadap rakyatnya, kadsngkala kita jumpai 
bahwa tindakan tersebut pada saat-saat tertentu mendesak 
bahkan melanggar kepentlngan atau hak orang perseorangan* 
Sampai dlmanakah hal In i dimungkinkan, sampai dim an a batas- 
hatas tindakan Pemerintah diadakm, Inilsh yang menjadi po- 
kok pa&gkal pembicaraan penulis dalam skripsi in i*

2* Megara sebagai subyek hukum*
4pa yang oleh umum diartikan sebagai subyek hukum, 

tidak lain adalah segala sesuatu yang oleh hukum obyektif 
diberikan kewenangan hukum, yaitu kecakapan tfntuk men jadi 
pcndukung hak dan kewajiban.
Soayla, hukum moagndgig hanya orang-orang tertentu saja d i* 
sflggap sebagai "persoon"* dengan akibat penutupan atas penga
kuan terhadap budak-budak juga terhadap bentuk lain attain 
manusia sebagai per so on* Adanya perkembangan llmu pengeta- 
huan9 maka ajar an hukum dan juga undang-undang mengakui su
byek hukum lain  dari pada manusia* Demlkianlah maka lahir 
suatu pengertisn "badan hukum" sebagai subyek faukuaulain da
r i  pada manusia said iri.
Secara sederh^ia dapatlah kita bedaktfn i

a* sebagai badab hukum publik ialah Eegara, Propin si, 
Kabupaten, Kota Madya, Desa dan sebagainya* 

b* sebagai badan hukum s ip il ialah Yayasan, Perseroan 
Terbatas* Kooperasi dan sebagainya*

Penerimaan persekutuan manusia sebagai badan hukum yang se * 
Cara juridis diperlakukan sebagai "per soon" atau subyek hi «  
kum, adalah wajar karena kenyataaan membuktikan bahwa didalsea 
pergaulan hukum, seringkali kita jumped sejumlah manusia yang 
tergabung dal an suatu persekutum bertindak ber sama-sama dan 
diperlakukgn seolsh-olah mereka adalah seorang yang tunggal.
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Hal demlkltfi dapat kita lihat bahva seorang yang bertlndak 
atas nma seluruh anggota persekutuan, tidaklah langsung 
bertanggung jawab terhadap tindakannya secara pribadi atau
pun secara langsung mengikat cpiggota persekutuan tersebut 
secara pribadi a o id ir i - sendlri, melainkan untuk semua orang 
yang terikat dalan persekutuan itulah yang secara bersama- 
sana memperoleh hak dan atau kevajtban yang ditimbulkan*

Terhadap badan hukum itu  sendlri, beberapa sar jcna 
berusaha untuk mengetahui sampai dlmanakah kedudukan baUn 
hukum dalam aktifitas hubungan hukum.
Dalam kepustakacn, kita kaial empat macaa teorl mengenai 
badtfi hukum yaitu ?
*• ?eorl f ik s i ,

Teorl in i berpendapat bahwa subyek hukum itu  hanyalah 
ada pada d ir l pribadi manusla sendlri, sedangkan badan hu - 
kum digambarkan sebagal per so on tetapi bukan persocn yang 
sungguh-sungguh ada, melainkan per soon dalam fik s i (khayal- 
in ) yang didptakar oleh hukum, yang dipersamaksn dengan per- 
soon dengan maksud agar supaya badan hukum itu  dapat menjadl 
subyek hukum* Jadl, suatu Yayasan, atau persekutuan-perseku - 
tuan lainnya oleh teorl in l dlflksikan sebagal subyek hukum 
yang sebetulnya bukan subyek hukum,
b. Teorl nrontiate ccllective (Teorl mllik bersdna).

Menurut teorl ln l, tiap-tlap perhlmpunsn atau perkun- 
pul#iy mempunyai suatu kekayaan yang dtmUlki oleh tiap-tiap 
mggauta* Persekutuan atau perhlmpunan in i dengan sendirlnya 
merupakan kumpulan b e l aka darl pada orang-oreng yang menjadl 
anggaut^iya* Kepentlngan badan hukum, tldak lain darl pada 
kepentlngan segenaP anggsuta-mggautanya. Menurut teorl in i, 
badan hnkaw sebagal subyek hukum hanya bertanggung jawab atas 
perbu at an -perbu a t an yang dilakukan oleh kekuasaan tertinggl 
darl persekutuan ltu  s&ja, misalnya oleh rapat anggauta* 
c« Teorl Wlndscheld (teo r l harta kekayaan bertujucn).

Menurut teori in i, pada badan hukum terdapat suatu 
harta kekayasn yang tidak dlper gun akan untuk mesagiuhi kepen - 
tingm siggaftta-anggaut«iya, akan tetapi kekayaan tersebut
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ditujukan guna mencapai suatu tujucfi tertentu, Tayasan 
Cstichting) adalah harta yang nempunyai tujuan yang terten
tu, dengan tiada yang empunya* Aia harta yang danikian ada- 
lab suatu kenyataan, bahwa dalam pergaulan hukum la  diper - 
lakukan seolah-clah subyek hukum, Orang men^lbahkan, men - 
Jual, mewariskgai berang-barang kepada suatu rum ah yatim, 
rumah sakit, gereja dan sebagainya, juridis peristiwa itu 
dikonstruksi sebagai berlkut, harta yang demiklan itu ada ~ 
loh suatu subyek yaitu subyek hukum, Jadi, juga lain dari 
Pada konstruksi Juridis dari kenyatasn, behva ada harta de
ngan tujuan tertentu, untuk mana tidak dapat dltunjukkan 
suatu subyek, tetapi dalam pergaulan diperl&kukan seolah -  
olih subyek hukum, 
d* Teori organisme r i l l *

Teori in i neoandang badan hukum sebagai persoon yang 
r i i l ,  terpisah dari orang-orang yang merupakan anggauta per* 
sekutuan, tidaklah seperti pada teori fik s l yang menganggap 
badtan hukum sebagai per soon dalaa sngan-angan ( f l c t ie )  saja* 
melainkan adanya. per soon yang sungguh-sungguh yang mempunyai 
iwewwiongluntak bertindak dan mgnpunyai kamausn karena kenau- 
m  badan hukum tadl menjadi satu dengan kenauan anggauta-ang- 
gauta persekutuan tadl*

K egara yang sejak lahlznya merupakan satu "orgsnisa- 
sl" maka hukum memandang Negara sejak lahimya dan tumbuh 
secara hlstoris itu , sebagai badan hukum* Dalam kenyataannya 
terbukti bahwa* negara dengan melalui alat-alat perlengkapan- 
nya, akai aelalu terlihat dalam hubungan -hubungan hukum balk 
secara intern yaitu dengan par a varganya, maupun secara ex - 
tern yaitu dengan negara-negara lain* Secara intern, Negara 
disamping mcnempatkan kedudukennya yang istlmewa dimena Ne - 
gar a dapat memaksakan kehendaknya secara sepihak (hubungan 
publik), maka Negara juga dapat menempatksn dirinya sejajar 
dengan subyek-subyek hukum lain yang berada dalam llngkungan 
wllayahnya (hukum privat). S ifat istimewa yang dimillkx oleh 
Negara sebagai suatu subyek hukum dan yang tidak dimiliki 
oleh subyek hukum lain (warganya), akan terlihat dalam suatu 
pergaulan hldup seharl-hari, dan in i terlebih-lebih ak&i mem*
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perlihatken sifa t sepihaknya (istimevanya) pada Negara hu
kua modern saat in i, Unsur-unsur kebijaksanam atau kepen- 
tingan umum, adalah merupakan d r i  khusus dalam suatu ne * 
gar a hukum modem yang maaperlihatkai adanya s ifa t istime- 
va tadl,

3. Tu^ 3 dnn \feven ang Pemerlntah^
Pengertim Poaerintah dalam suatu negara hukum mo * 

dem devasa in i, adalah jauh berbeda dengan p anger tleu Pe- 
merintah dalam abad-abad yang lalu terutama pada abed so - 
belum dan seGLsaa abad pertaigahan,

Dalsn abad pertoigahan, Pemerlntah (dalam arti lu - 
as) dipegang secara rautlak oleh suatu kekuasaan, yaitu se
orang raja* Meskipun ksoudian kita lihat adanya hirokrasi 
dalam pemerintahen Raja, tetapi biro kr a si itu  bukanlah su
atu si 3tin  Panerintahan d«nga pembagian kekuasaan seperti 
Pada woktu sekarcng, Peabagi&i kekuasaan yang lebih kita 
kcnal dalam kekuasaan-kekuasaan log is la tie f, executief ma- 
upun jftdicatief yang masing-aasiing menpunyai tugas dan we- 
vcnang sendiri-sendlri, belumlah dikenal pada vaktu itu. 
Sanaa kekuasaan, semua vevenang ada pada Baja -  Negara 
adalah Baja* Tetapi lama kelaaaan dengan lahirnya Negara-ne- 
gara modem, disadarilah akoi perlunya perabagian/peoisahcn 
kekuasaan tersebut, yang mula-aula tlmbul pada kira - kira 
afchir abad pertengahan,
Pada sekitar abad 17 den 18, lahirlah aliran yang mengeau- 
kaken bahva darl tangan Baja harus diambll kekuasaan untuk 
neabuat peraturs^» dan selanjutnya kekuasaan itu harus d i - 
serahkan kepada suatu badan kejiegaraan tersendiri yang t i  - 
dak dapat dipcngaruhi oleh Baja yaitu kepada Devan Perva - 
kilan Bakyat, Di Inggris seperti John Iocke ( 1632 - 17Cif ) 
y&ig dalam bukunya Tvo Treatices on C iv il Government ( tahun 
1690) membagi kekuasaan Negara menjadl 3 kekuasaan, yaitu 
a* kekuasaan legist! atief* yang meliputi kekuasaan membuat 

peraturan*

Utrcht, Pengontar Hukum Administrasl Negara Indonesia,
1963 hal. n
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b. kekuasaan executief, yang mellputi kekuasaan mcaperta * 
hank**i dan mengadili suatu perkara.

c. kekuasaan federatief, yang mellputi segala sesuatu yang 
tidak termasuk dalam lapangan kedua kekuasaai tersebut 
seperti hubungan luar Negeri dan sebagainya*

Seperti halnya di Inggris, maka dl Perancla juga tiabul  

faham-faham yang bersifat menghendaki poabatasan kekuasaan  

Raja yang absoluut* Montesquieu ( 1600 - 1755 ) dalaa buku-  

nya L* Esprit Des Lois ( ) telah ter ken ol daiggi teori-

nya “Trias Politica", nenghcndaki jedinsai bag! komerdekasci  

indlvldu terhadap tindakaa seweaang-wen ang dari mereka yang  

herkuasa dalaP Negara,?^

Montesquieu berpendapat* bahwa konerdekaan indlvldu hanya 
dapat dijemin bllamana kekuasaan Raja desentrolisasi* Ini 
berarti, la  menghendaki penisahan mutlak darl kekuasaan Raja 
yang mellputi t
a* kekuasaan leg is la tie f, yaitu kekuasaan membuat aturan 

yang dilakukan oleh D*P*B*
b. kekuasaan executief, yaitu kekuasaan yang menjalankan pe- 

raturan yang dilakukgn oleh Raja.
c. kekuasaan yudicatief, yaitu kekuasaan masgadili terhadap 

siapa yang melanggar per aturan tersebut* yang dilakukan 
Badan Pengadilan*

Dengan jalan pemisahan kekuasaan secara mutlak Itulah maka 
tidak &la kemungkinan bagl mereka yang berkuasa dalam suatu 
negara untuk bertindak sewenang-wonsng terhadap para warga- 
negar&nya* Negara bukanlab men jadi alat kekuatan, melainkan 
menjadi alat hukum.

Bagaimsffia teori Montestpieu terhadap suatu negara hu
kua modern ?,
Seperti telah penulis uralkan pada bagian yang terdahulu da
lam bab in i, c ir i- c ir i  untuk adanya suatu Negara hukum mo -  
dem menunjukkan •
a* ba&vastfiya dalam suatu negara hukum modem, disin i Nega

ra lebih mengutamaktft kepentlngan seluruh rakyatnya, ke-

7}  Ibid, h it. 12.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD DARWIJANTO SOETRISNO



11

mafaaurefl dan keamansn sosial.
b. untuk maksud tujuan in i, dlperlukan turut sert&iya Ne - 

gar a - i*c « -  Poaerlntah - secara aktif dalam pergauljji 
hidup sehari-hari dengan aasy arakatnyaf

c. turut sertanya Pemerlntah secara aktif dalaa pergaulan 
hidup masyarakat in i berakibat bahva dalam batas- batas 
tertentu, Pemerlntah mexighendakl "kemerdekasn" untuk 
dapat bertlndak atas in i si at Ip seaidirl*

Meilhat ketiga c ir l/ s ifa t tersebut dlatas, jelaslah teorl 
Montesquieu tldak dapat kita terapkga secara rautlalt. Mes - 
klpun peaisahan kekuasaan masih tetap dilakukan, tetapi ke
kuasaan yang satu dengen lainnya uasih saling pengaruh*men- 
pcngaruhi. Kekuasaan yang satu masih in^butuhkan pwgwasexi 
darl kekuasaan yang lain dan denikian sebalifenya, sehingga 
k«mmgkinan-kemungkirian melakukan pekerjaan yang melanpeui 
batas vevenangnya dapat dikontrol oleh kekuasaan yang lain* 
Turut sertsnya Hegara secara aktif dalam pergaulan fcichip 
masyarakatoya yang dengan. demikiesn berakibat dlberikannya 
"kemerdekaan" untuk dapat bertlndak atas in is iatip  sendlri 
kepada PenerintBh in l, dalam hal-hal tertentu menunjukkan 
pemindahsa sebagian kekuasaan leg is la tie f kearah kekuasaan 
executief. Kekuasaan yang dlberlkan kepada Penerintah untuk 
ncabuat suatu peraturcn organik, adalah juga nerupakgn sa - 
lah satu ksaerdekaan y«ng dlberlkan Negara kepada Pemerlntah 
menglngat bahwa badan p«nbuat undang-undang pusat tidak akan 
mactpu untuk momperhatikan secara a end et a il tiap-tiap soal 
yong timbul didalam raasing-aasing baglan wilayah suatu N e 
gara. Hal-haL seperti ragabuat peraturan denggiaenyesuaikon 
keadacn yang sungguh-sungguh bagl nasing-masing daerah, atau 
menyesuaikan peraturan tersebut dengan keadaan yang sudah 
berubah/berkembang bagi daerah-<laerah yang 'bersangkutan, a - 
salkai perubahan tersebut tldak bersifat a2asi, msndorang 
Pemerlntah untuk mendapatkan kemerdekaan tersebut.

Bari uraian dlatas, dim ana "kemerdekaett" merupakan 
salah satu unsur pen ting untuk adanya suatu negara hukua mo
dem, naka timbul pertanyaan Pada d ir i penulls yaitu "Buksn- 
kah dengen demikian s ifa t-s ifa t atau pengertian untuk adanya
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Negara hukua mai jadi kabur oleh karenanya ?"*
Sederaikian jauh tidaklah demiklan halnya* J 
Seperti telah men jadi pendapat umum, untuk menentukan apa
kah terdapat suatu Negara hukua, biasanya dalam kepustaka- 
m  di gunakan dua macam azas lalah *

a« asas lega l! tas,
b* azas perlindungan atas kebebasan setlap orang 

dan atas hak-hok asasi manusia*. 
ad, a* azas lega litas,

Azas legelitas in i merupakan unsur yang utsma dari 
Pada suatu Negara hukum* Semua tindakan Pemerintah ( Pengu-
asa) harus berdasarkan dan bersumber pada undang-undang. 
Penguasa tidak boleh keluar darl re l-re l dan batas - batas 
yang telah ditetapksn dalam undang-undang, Terhadap suatu 
Negara hukum modem, hal in i tidaklah cukup bahwa suatu Ne-

gara hanya saaata-mata bertindak dalam garis kekuasaan yang 
diberikan kepadanya oleh undang-undang.  ̂ Meskipun suatu 
Negara hukum modem harus mengutamak î kepentlngan ealuruh  

ra^atnya den bukan kepentlngan se^olongen orang saja dan 
untuk maksud tujuan tersebut Pecierintah (Mrainlstrasi) me - 
merlukan kebebasan bertindak, scjauh mana masih tetap dalam 
batas-batas yang dltentukan oleh undang-undang.
Doigan demiklan apablla Administrasi (Pemerintah) dalam men-

jalankan tugasnya tadi melakukan tindakan-tind0kan yang me-  

lsnggar hak prlbadl orsng-perseorsngan, sudch bar ang tentu 
dalam Negara hukum* yang merasa diruglkan diberikan kosea - 
Pats** 3duas-luasnya untuk mtnccri keadilan dengan mengaju - 
ken perkaranya kehadapan Pengadilan. Cara-cara mencari kea - 
dilan itupun* dalam Negara hukum dlatur d&igan undang-undang.  

ad. b. qzas perlindunr.an.
Pada dasamya manusia hldup didunia in i telah diclp- 

takan oleh Tuhan beborapa hak yang tidak dapat dlrampas dan 
dlnucnahkan. Hak-hak yang sudch ada semenjak manusia lahir , 
perlu mendapat perllndungan secara tegas dalcP Negara hukum 
modern* Perllndungan itu oleh berbagai Negara dinyatakan se-

Gouw Giok Siong,~op} c it , hal* 1 2 -1 3
8)
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cera ter to lls , baik dal cm suatu piagam maupun dala® undang- 
undang dasaraya*
Klta kcnal dl Inggria raisalnya "Magna Charta” yaitu hale da- 
r i  golqngan, yang berlaku sejak tahun 1215 "Petetion of 
Bight" pada tahn 1628, Habeas Corpus Act pada tahun 1679 da- 
lm  a ana ditetapkeft bahwa sekall-ftall crsng tidak dapat d i-  
tahan daigcn tiada surat perintah yang sah darl hukua, dan 
pula bahwa orang yang ditahan itu  harus didengar dalan jang- 
ka waktu tertentu* ttetelah ”Glorius Revolution*1 dalam tahun 
I 689, tercipta **BilX o f Rights11 dale® aana Hj>ja mengakui 
hak-hak rakyat Inggris*
Dl Amerika, kita kenal "Declaration o f Independence*1 pada 
tahun 1776, dim ana dinyatakan hak-hak kebebasan dari perse - 
orangen.
Dl PereffiGia setclah berhasilnya revolusi Perancis tahun 1790 
telah diprokl&nasikan pemyataan tentang hak-hak kemerdekaan 
rakyat yaitu M Declaration des droits de ^homme et du ce -  
toyen

Pancasila sebagal dasar falsafah Hegara kilia Hepu -  
bilk  Indonesia adalah lebih menyoluruh dari pada Hegara hu -  
kusz yang honya menggunakan sebagai ukurannya, azas legalitas  
dan azaa pcrlindungan*. ^  Kedua azas in i sudah tercakup da- 
law sila  Kerakyatan, Sila Perlkecianusiaan dan Sila Keadllan 
Sosial* Disaniping kctlga hgl tersebut, Pancasila masih msau- 
at sila  Ketuhanan dan Kebangsaan.
Daaiklanlah dalam suatu Negara hukum modem, kedua azas dl -  
atas tidak akan terlepas dari prinsip-prlnsip keadllan dan 
pengayonan, yang justru merupakan salah satu factor terpen - 
ting daUaa pembentukan Hegara hukua modem dewasa ini* 
Terhadap suatu kemerdekaan atau kekuasaan untuk bertlndak 
atas in is ia tip  sendiri yang diberikau Hegara kePada Pemerin-

^•Menurut Gouw Giok Siong dalam bukunya Pengertian Hegara 
Hukum hal. 21-22 uaka a2as legalitas hanya merupakan salah 
satu unsur, satu aspek atau satu corak dari begara hukua. 
Disamping itu masih perlu juga diperhatikan unsur-2 lain - 
nya, seperti keadaan hukum perasaan keadilan dan perikeraa- 
nuslaan, balk dari rakyat maupun dari pemiopinnya.
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tab, tidaklah berarti bahwa dengan demlkisn fungsi Negara 
untuk melindungi tiap-tiap kipentingsn para warganya, de * 
ngan sendirinya lenyap. Kemerdekaan yang diberikan Negara 
kepada Pemerintah* tidak boleh dijalankan sedemikian rupa, 
sehingga merugikan kepentlngan individu tanpa alasan yang 

jk“^  emerintah yang menjaltfikan tugasnya* tidak 
boleh sekali-kali raenjalankan wewenmgnya untuk menyeleng- 
gara^an suatu kepentlngan lain dari pada maksud dan tujuan 
peraturan yang menja^i dasar peraturan tersebut,
Kcseimbangan antara tugas yang dibebonkan Negara kepada 
Penerintah dan wewenang yang diberikan Negara kepada Peme
rintah disatu plhak, dengan pengakuan dan perlindungan 
atas hak-hak orang-perseorangan dilain plhak* kadang- ka * 
dang menimbulkan keadaan bahwa Negara -  i .e .  Pemerintah - 
pada suatu waktu melakukan tindakan-tindakan yang berslfat 
melanggar hukum* sehlngga karenanya ditimbulkan kerugian pa- 
da seseorang tertentu, Perbuatan-perbuatan Ponerintah 
yang melanggr hukum* inilah yang kita namakan nONH£CHTM̂ XIG£- 
OVERHEIDSDM)".

'penulis artikan Pemerintah ialah dalam arti luas yang 
mellputi semua orgaan Pemerintah/Penguasa sebagai apa - 
ratur Pemerintah an dalam menjalankan tugasnya seharl - 
harl.
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II

2 . Kapan dapat dikatakan, bahwa suata perbuatan adalah  

bersifat onrechtmatlft.

7 e l oh 21 en jadi pendapat umum, bahva setiap orang 
yang melakukan perbuatan melanggar hukum, sehlngga raenira - 
bulkan kerugian pada orang lain, hukua dalam hal ln l mewa- 
jlbkan kepada orang tersebut karena kesalahannya, untuk 
nengganti kerugian Itu,
Azas ln l kita dapatkan dalam pasal ? 1365 Burgerlljk Wet -11)
boek Indonesia yang menentukan :

11 Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang media * 
bulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkap o- 
rang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugi
an Itu, untuk menggantl kerugian 11 •

Darl i s l  pasal 1365 Burgerlljk Wetboek Indonesia diatas, 
kita dapati unsur untuk adanya perbuatan ycng melanggar hu
kum ( onrechtmatige daad ) yaitu :

a* Perbuatan yang melanggar hukum. 
b, Adanya kesalahan.
c* Adanya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan 

tersebut,
Terhadap perkataan melanggar untuk "perbuatan me -  

langgar hukum11 ln l, masih belum ada kata sepakat dikalangan 
para sarjana.
Hal in i diakui sendlrl oleh Wirjono Prodjodikoro yang menan-
daskon, bahwa meskipun kata-kata melanggar ln l masih kurang
tepat, akan tetapi katana hal ye*ig dimaksudkcfi disin i adalah
bersifat aktif, maka beliau berpmdapat lebih tepatlah apa-

12)bila  dipakai is tilah  '’melanggar.. •

Pasal 1365 BW Indonesia in i merupakan salinan belaka 
dari pasal 1^01 BW Nederland berdasarkan azas konkor- 
dansl sedangkan pasal 1**01 BW Nederland in i mengambil 
oper dari pasal 1382 Code C iv il tetapi tidak secara
harfiah. „ ^

- Tiap-2 penullsan BW dalam skrapsi in i penulis maksudkan 
sebagai BW Indonesia, terhadap BW Nederland penulis sing- 
kat BW Ned*

12).Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan melanggar hukum, 1967 
hal. 8.
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Berdasarkan alasan bahwa yang dimaksud dengan " aktif " 
meliputi juga "perbuatan yang negatifasalkan orang yang 
bersangkutan sadar bahva dengan sikapnya tadl ditimbulksn 
keadaan yang tidak dikehendaki oleh hukum, maka menurut 
penulls beralas&alah pendapat Wirjono dlatas. Peaakaitfi 
perkatatfi "mdanggar" dalam rangka skripsi ln l berdasar -  
kan pcngdSatan penulls bahwa tolah hoiyak literature ka -  
rangsn-karangaP ataupun kitab undang-undang yang telah 
menakal perkataan melanggar untuk perbuatan melanggar hu
kum, maka dani mancnuhi kebufcuĥ a adanya keseragaman pe - 
makaian satu is tilah  dalam kitab undang-undang Hukum Per* H07 * 'f> 
data kita untuk raenggantikan istilah -istilah  yang berada 
dalam BW Ned, seyogyanyalah apablla pcnulis mengikuti je - 
jak Wirjono Prodjodlkoro dlatas.

Dalam hukum perikatan, pasal 1365 BW ln l iberupa * 
kan salah satu sumber dari pada hukum perikatan ( verbin - 
tenissefi-recht). Hal in i dapat kita mengerti, karena apa
b lla  ada seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hu
kum, maka kewajib&n seseorang untuk mengganti keruglan 
itulah yaag merupakan sebab timbulnya suatu perikatan ; 
bahva kareia perbuatannya itulah la  Wajih mengganti sega- 
la  keruglan yang timbul pada d ir i seseorang lain.
Jadl perikatan tersebut baru timbul ^etQlaft seseorang te r 
tentu balk secara s®ngaja/tidak se iga ja  melakukan perbuat- 
m melanggar hukum.
Lain halnya dengan pengertian-pengertian yang sehari- harl 
kita kcnal dengan venprestasi.
Wenprestasi tersebut juga menlmbulkan suatu kewajibsn yang 
timbul karena tidak dipenuhinya suatu prestald tertentu,
Disini kita lihat adanya per jsnjisn y^ig merupakan syarat 
mutlak untuk timbulnya kerugiai.
Dari pasal 1365 BW dlatas, klta liha t adanya suatu tindak- 
an positip ytfig langsung menuju kepada suatu perbuatan.
Mengenai perbuatan yang bersifat yang tldak secara long - 
sung menlmbulkan perbuatan onrechtmatlg pasal 1365 B.W. 
tldak mcnyebutkan sama sekall,
Tetapi fcal in i dapat kita lihat dalam pasal-pasal berikut- 
nya.
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Pasal 1366 BW aencntukai :
n Setiap orang bertanggung Jawab tidak h&iya untuk 

kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya* 
tetapi juga untuk kerugian yang ditimbulkan oleh 
kctlalalannya (nalatigheid) atau tidak hatl - hati- 
nya dal an perbuatonnya ( onvoorzichtl gheid)" ,

Pasal 1366 BW in i sebetulnya tidak perlu dip er gun akan lagl, 
yaitu sejak Arrest Hoge Haad 31 Januarl 1919, sebab dengan 
adanya arrest tersebut maka pengertlan yang terkandung da * 
Ids pasal 1365 BW diatas.

Sebelum adanya arrest Hoge-ftaad 31 Januari 1919, pe- 
ngeEtlan "onrechtmatig" sendlrl telah diberikan berlalnoi 
oleh para sarjana.
Dahulu* dim ana orang masih mesnandang hukum s«aata-nata seba
gai apa yang tertu lls dalem undang-undang saj&fmaka perbuat- 
sa melanggar undang-undsng tertulislah yang dlanggap sebagai 
perbuat^i melanggar hukum.
Aliran le g is t ls  ln l dipaigaruhi oleh hasrat kondlflkasl ycng 
sangat besar pada waktu itu, yaitu berusaha menguapulkan pel- 
bagai undang-undang dalam kltab-kltab yang tersusun serba 
lengkap* sempurna dan slstlmatls. Pandangan in i ternyata tidak 
dapat dipertahankan, karma kenyataan dalam praktek banyak 
mmlmbulkan kesukaran-kesukaran. Mereka melihat bahwa diluar 
undang-undang tertu lls maslh terdapat pula hukunu Oleh ka -  
fcnanya, disamping perbuatan melanggar undang-undang maalh 
terdapat perbuatan yang melanggar hukum. Bukan hanya perbuat
an yang melanggar undang-undang yang tenaasuk dalam pengerti- 
m  perbuatan melanggar hukum tetapi Juga tindakan-tindakan 
yang bertentangan dengan kesusilaafl dan sikap berhati-hati se- 
bagaimana patutnya dalaa lalu lin t as masyarakat dapat meru -

pakan perbuatan meltfiggar hukum, Hoge i*aad sendlrl, sebelum 
keluamya arrest H/B. 31 Januari 1919 > merumuskai onrechtma- 
t ig  hanyalah suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain » 
atau yang berlavangi dengan kewajiban hukum darl orang yang 
berbuat itu  sendlrl. Jadi untuk raenilai ada/tidalmya suatu 
perbuatan melanggar hukum, kita bmy$t, perlu memperhatikan hak- 
hak dan kevajiban-kewajiban hukumyang berdasarkan wet (un -
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dang-undsng), bukan hukum,
Pahtfa yang sempit in i, man and ang ’‘onrechtmatig1’ sataa de - 
ngan "onvetmatig11.

BerkenaeH dengan pandangan Hoge Haad yang seopit 
in i, banyaklah perbuatan-perbuatan yang sebetulnya merupa- 
kai perbuatan melanggar hukum, tetapi oleh karena perbuat
an tersebut tidak secara langsung melanggar undang-undang 
(ve t) maka dianggaplah perbuatan tersebut sebagal suatu 
perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum* Dari dua 
arrest yang penulls hendak tampilkan dibavah, akan te r li  -  
hat bagaimana pendapat Hoge Baad ( jurisprudensi) pada vak- 
tu itu,

a* Arrest Hoge Baad 6 Januari 190$*^
Seorang pengusafca toko, bukan pedagang me sin ja h it merk 
"S inger" memasang tu lisan yang berikut pada jendela kaca 
tokonya * Perusahaan mesin ja h lt  Singer yang d lperbaik l *' 
dengan lisa n  yang menyolok mata kecuali kata-ftata ”  yang ^ 
d iperbaik i *' d i tu l is  dengan tu lisan  k e c il -  k ec il*  Dengan 
demikian* orang yang melihat secara sepintas la lu  akan me- 
ngira  seolah-olah me sin jahitnya adalah buatan pabrik S i -  
nger yang sebenamya* M elihat hal denikian* Singer Manufac
turing & Co menggugat atas dasar onrechtmatige da&d.
Gugatan in i ditolak oleh Hoge Baad dengan alasan, bahva da* 
lam perkacra tersebut tidak terdapat pelanggaran undang-un -

dang- 11*)b, Putusan Hoge Head 10 Juni 1910,
D&lcaa suatu perkara d l Nederland (Negeri Belanda) yaitu dl 
Zutjhtfi, pernafc terjadl peristiVa sebagai berikut :
Didalaa ruangan atas pada sebuah rumab d i Zutpen, pada sua
tu hari kraan 1 ©ideng pecah. Hal in i mengakibatkan rusaknya 
ku lit-ku lit yang kebetulan telah ter simp an dalam ruangan 
b&vah, Untuk menghindari kerugign yang lebih besar akibat 
aeRgaliraya air leidcng* maka penghuni yang beraia dibawah 
minta pertolongan kepada seorang nona yang mendiami ruangan

J>3) • Soetojo PrawirohamJbdjo jo, kuliah Hukum Perdata, 18 Agus- 
tus 19^9*

IV ), Gouv Glok Siong»op,cit. hal*. *+9
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sebelah atas untuk meraatikan (menutup) kraon utama. Akan te
tapi, non a yang mendiami loteng Itu menolak untuk menutup 
kraan utama tersebut sehlngga penghuni ruang bawah tadl men- 
derita kerugian yang sangat besar. Atas slkap nona In i peng
huni ruatig bavah yang merasa dlrugikan menggugat kemuka Paig- 
adllen atas dasar " onrechtmatige daad” .
Gugatan tersebut tidak dikabulkan. Hoge Raad berpen&irian 
bahwa tidak c£a undang-undang yang mewajibkan kepada seseo - 
rang (nona tadl) untuk metaberl pertolongan yang dirainta mes- 
kipun diakui bahwa memsng telah ditimbulkan kerusakan atas 
eigendom orang lain, sehlngga hubungan causal antara "nala - 
ten” den gen pelanggaran atas hak orang lain tidak terdapat 
disitu*
Dari contoh dua arrest diatas, ternyata betapa tidak memuas- 
kan sikap Badan Peradllan pada waktu itu,
Mcngapa sikap in i dipegang teguh oleh Hoge Haad, karena d i - 
samping pandangan pada waktu itu  dipengaruhl aliran leg is tls , 
juga berdasarkan alasan-alasan sebagai berlkut *

a. alasan historis yaitu bahwa pembentuk undang-un - 
dang (Belanda) dengan sengaja tidak mengoper teks Code C iv il 
yang bcrbunyl * "Tout fa i t  quelconqus de I'homm©...11 te-HU
tap! untukvmemasukkan kata 11 onrechtmatig " ,  untuk menandas - 
kan bahwa dalga pengertlan psmbaatuk undang-undang tidak se - 
tlap perbuatan yang karena itu  orang lain menderita kerugian 
akan terraasuk pasal 1^01 Bw. NecU

b* Selain alasan diatas, ada juga alasan lain yaitu 
beJtiwa, kalau pasal 1*K)1 BW diinterpretir sedemikian sehlngga 
pengertlan onrechtmatig dilepaskan dari wet, maka hal itu  a - 
kan berarti neabehsni hakim suatu tggas yang terlalu berat

Pasal 1382 Code C iv il berbunyi s
"Tout fa it  quelconque de I'homme qul cause a autrui un 
dotanage oblige celui par la  faute duquel 11 est arrive, 
a le  reparer", ( setiap perbuatan yang mengakibatkan 
kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena 
kesalahannya terjadi kerugian itu, untuk nenggantinya).

Djasadin Saragih, Beberapa segi Perbuattfi Melanggar Hu
kum oleh Penguasa, skripsi, 1971, hal* 20*
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sebab dalcea nenentukan apakah suatu perbuatan tidal ah onrecht- 
matig, hafcJiB Xsoitas tldak mempunyai podom î sdningga akon no- 
nimfculkan ketldak pastian hukum.

Terhadap a jar an yang seznplt dlatas disamplng yang pro 
yaltu Land ( 1896) dan Sijnons (1902), terdapat juga yang con ~ 
tra yaltu antara lain Molengraaff (188?) dan Haaaker (1883), 
Pertentangan cffitora mereka yang pro den contra arrest ln l, 
barlangsung bertchuu-t&hun dan makin lama makin ter lihat usa
ha y&ng keras dari yang contra untuk mengentukakan fcaiwa rasa 
keadilai dikalangan masycrakat telah dlperkosa oleh jurispru- 
densi pada waktu ltu* Oleh mereka dlrasak^i tldak adil apato- 
la  terhadap slkap seorang yang karenanya dltimhulkgn keruglan 
terhadap orang lain hanyalah dapat dlvajihkan mengganti keru- 
gion tersebut bilamana orang yang bersangkutan melanggar lang
sung suatu pasal tertentu dari undang-undang*
JDemikimlah Molengraaff yang sekitar tahun 1887 dalem suatu

c
tulisannya yang dimuat dalam Behtsgeleerd Megaaijn, mcngarti- 
kgn kata onreehtmatig sama dengan onbetsmeli jk (meldiggar hu
kum s&ma dengan tidak patut)* Menurut fceliau, kata onrecht- 
matig itu  adalah ter jemahan dari kata " i l l ic i t e "  yaltu kata 
dalam teka yang d itu lis  dalam bahasa Perancis terdapat dalam 
Bungerlijk Wetboek 1830* Dan itu  seftenarnya lebih 'baik d iter- 
jemahkan dengari"engeorloofdf', oleh karenanya tidaKlah dapat di 
pertanggung javahkan untuk mengartikan onreehtmatig sefcagai 
onwetmatlg, sebab menyamakan onrechtmatig dengen onwetmatlg 
akaa melepa3kan (meng&Luar&gn) kesopsnan dan kesusilaan darl 
lalu  lintas hukum.

Is  t i l  oh onhetanelijk in i dengan serentak maidapat sam- 
t)ut£» yang hangat dari kalangan yang contra* terbukti dengan 
dipdfcainya is  t i l  ah tersehut dalam perunusan-perumusan mereka 
yang berfah£#n luas* Seaentara itu , terhadap pei-umusan baru 
tersebut, Peradilan masih tetap herpegaig teguh pada ajarannya, 
jraitu masih mengsnut faham ycng seopit dlatas. 2dsgya dua fahga 
antara yang pro dengan yang Contra terhadap ajarui yang sempit,

Soeto Jo Prawirohamidjojo, kuliah Hukum Perdata, 18 Agus -
tus 1969*
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peabuat un&aig-tmdtfig aencoba untuk aaigadakcgi copur to * 
ngtji* Dalaa tahun 1911, diajukcn usul undcng-undcng ydag 
beraakcud moacnuhi kebutuhai lalu  lintas hukua, yaitu de -  
ngm  nexuauaken pengertioi onrochtaatig secara luas*
Dalaa tahun 1913 dlajukgi rcnccngan yang telah diubch, yong 
aeauat bchwa bertindak aelmggar hukua lalah *

"berbuat atau tidak bcrbuat yang ndanggar hak 
orang lain atau bertentangan dengcn ketrajlbot hu» 
kua orang yang berbuat atau bcrtentongen dcngoi ke- 
susilaen atau dengan sikap berhati-hatl sebagaiacna 
patutnya dalaa lalu lintoa aasyorakat terhadap d ir i 
at&u bar&ng orang lain” * ( Baiccngan HEEfSKERK ).  

tetapi rcnctno diatas tldok pern ah aenjadi undcng-undeng* Ba- 
ru peda tahun 1915 pcabentuk undcng-undeng quIqI aeaperfcati- 
km kebutuhen didaleft praktek, sehlngga dalaa tahun itu  juga 
ditetapktfi persalngan yang tidak jujur sebagai hal ycng da -  
pat dlpidcno (diujudken dales pasal 382 bis dalep Wctbock Ten 
Strafrecht den gen S.1920 Ho* 556..*.) 1?)*
Dengm cdcnya pasal 382 bis tersebut dalam Wotbock vai Gtraf ~ 
rocht ltu v a aka hal-hal ycng dicnggap tidak patut dales lalu- 
lintas oacyarakat, dapat dibcrontas* Tetapi HdX In i hcnyo oe- 
la lu l hukua pidaia saja, sedang dalaa lapsngan hukua perdata 
aaslh tetap bdua nendapatkcJi jalainya.

Baru pada tahun 1919 Bo go Hoednengubch sikapnya, ya
itu  dcngen keputusamya tanggal 31 Januarl 1919* •* dlacna un
tuk portcaa kali Boge ftaed acnganut pendiricn ycng luas den 
ln l dlterlna dengan gcabira oleh dunla ahli hukua*
Arrest Bogo Bacd 31 Jenuari 1919 ln l oerupaken arrest yaig sc- 
ngat penting ortinya* yong oleh para sarjena hukua dlncaakcn 
koputuocn revolusi dan diepggap cebegai pcabcntukan hukua ba- 
rft ymg ecaa nilainya dengan bcrl&kunya suatu kltab undens * 
undcjig baru* Perkara yang ncmtuskcn arrest ln l cdalah acbagci 
bcrllait i 18)

17). Soetojo P retflrahaaid jo jo f idea diatas*
18 ) .  H.B.31 Jsnuori 1919* U«10365t n,J#1919*

£oetojo Prawirohcaidjojo, Idea diatas*
Djaccdin Saragih, op*cit* hal* 3^*
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Ada dua pengusaha percetakan buku, yang satu mllik. 
S.Cohen dan yang lain mililc. M.Idndenbaum. Pada suatu harl, 
seorang pegaval dari Lindenbaua dibujuk oleh Cohen dengan 
bermacam-macam pemberian hadiah dan kesanggupan sup ay a Eiea- 
beritahukan kepada Cohen mengenai segala sesuatu yang ter
jadl dalam percetakan Llndoibaum yaltu antara lain penawar- 
en-penawaran yang dilakukan oleh Lind&ibaum kepada khalayak 
ramoi, dan memberl tahukan pula naraa-nsnia dari orang - orang 
yang melakukan pesanan dlkantor Lindenbaum atau yang minta 
keterangan harga-harga cetak*
Atas perbuatan in i ,  Cohen bermaksud untuk mempergunaken ha l- 
hal yang la  ketahui untuk menetapkan suatu siasat agar supa- 
ya khalayak (umum) leb ih  suka p erg i kekantomya darl pada 
kekantor Lind enb aura. Lindenbaum yang segera mengetahui t ln 
dakan Cohen in i ,  meraso dlruglkan dan menggugat Cohen dimu~ 
ka Pengadilan ya itu  Arrondis s eaen ts r  echtbcnk. Ansterdam atas 
dasar nonrechtmatige daod*1 d a r l pasal l*t01 BW .Nederland. 
Arondlssonentsrechtbcnk jfetsterdaB dalsa keputussnnya tanggal* 
2k Januari 19 16 , tem yata raenganut pahera yang luas ya ltu  * 
Hbahva onreehtmatig tidaklah hanya perbuatan yang dapat d l -  
paruntukkan Hukum P id  ana* te tap i juga melavai pasal -  pasal 
16 0 3  d dan 16 0 3  o sub. 90 ya itu  ketfajibsn d a rl buruh untuk 
nenyimpan rahasla dan dal an hal in l  pekerja d latas te lah  no- 
lalaikcn kewajlban hukumnya (untuk raenyimpan rahasla)" ♦ Hal 

in i berlaku juga bagl Cohen yang te lah  menyogok peker ja tadl 
untuk raenceriterakap. rahasla perusahaan majlksnnya. Atas per- 
timbangan in i, Cohen dianggap melakukan perbuatan yang w  -  
langgar hukum dan oleh karenanya Cohen dikalahkan.
Atas keputusoi Arrondissenentsrechtbank tersebut, Cohen ke- 
mudian mengajukan banding kepada Gerechtshof, Gerechtshof da- 
lesa hal in l masih tetap berpegang pada Jurisprudansi lcaa,ya
itu  bahva tlndakan Cohen tldak dianggap sebagal perbuatan me- 
langgar hukum, oleh karena tidak dapat ditunjukkan suatu pa
sal darl undang-undang yaig telah dilanggar oleh Cohen. Ba * 
glnya onreehtmatig sama daigan onwetmatlg. Dengan dezdkien 
dalam pemerlksaan tlngkat banding in i Gerechtshof telah aenc- 
ntfigkan Cohen.
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Lindcnbaum y^ g  merasa belum puas atas keputusan Gerechts- 
shof in i kemudian mohon pener ik saan"kasasitepateHog© Raad.
Hoge Baad dalam arrestnya tePggal 31 Januari 1919 > ternya
ta telah mengikuti paham yang luas, dengan membenarkan in
terpret a si dari <Arrondissemen tr echtbank Amsterdam, yang me- 
ngsnggop perbuatan Cohen sebagai "onrechtanatige daad". 
Menurut Hoge Haad yang dimaksud dengan onrechtmatige daad 
lalah s "berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak

orang la in , atau bertentangan dengan kewajiban hu
kum orang yang berbuat, atau bertentangan dengan 
kesusilaan atau dengan sikap berhati-fcati sebagai- 
maha Patutnya dalam lalu  lintas masyarakat terha - 
dap d ir i atau barang orang lain11,

Jadi dalam hal in i ternyata perumusah Hoge Baad diatas ada
lah perumusan dalam rencana undang-undang 1913 yang disalin 
secara haifiain

Alanya keputusan Hoge Baad 31 Jomarl diatas, ada 
setengah orang yang menyam&kan keputusan Hoge Baad in i de - 
ngan suatu perubahan undang-undang, oleh karena pengertlan 
onrechtmatige daad dlanggap demiklan diperkosa sehlngga de
ngan keputusan pasal 1**01 BW.Ned* sebenamya tidak d ita f - 
sirkan secara lain daripada dulu, melaink^i diubah artinya* 
Dlkatakan juga, bahwa is tilah  onrechtmatige daad tidak mung
kin ditafsirkan sedemlkian rupa sehlngga orang keluar dari 
lijgngan hukum dan menginjak lapangan kesusilaan. Hoge Baad 
yang mengaabil keputusan tersebut sebetulnya aerasa sendlrl 
keberatan in i, maka dlkataken bahwa maksud pasal l^fOl B,w. 
Bed* itu  dial ah untuk raenentukan bahwa seseorang yang did a - 
lam tlndakannya merugikan orang lain, tidak dapat dikatakan 
bertindak berdasarkan atas suatu hak yang oleh karenanya d i- 
wajibktfi maiggtfiti kerugi^a den hak in i tentunya harus ber - 
dasar atas peraturan hukufli.Maka dengsfl cara saaacaa in i ma - 
sih diterauken suatu hubungan dengan lapangan hukum*

Sehubungan dengan per soal an diatas, Wir jono ber pen
dapat bahwa * "Soal peiafsirtfi suatu peraturan hukum mean an g

sudah lazlm terjadi sekitar segala hukum ter- 
tu lis . S if at darl suatu peratur*n hukum yang 
snflnh terpaku dal ad suatu undangmndong yang 
tidak boleh tidak harus dilaksanakan, ialah
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bahwa orang mulal noliliat pada bunyi kata-kata yang
terpakal dalam undang -  undone ltu *  K&lau bunyi ltu 
sudah sedoikian rupaf bahwa pelaksanaan undang - 
undang menurut bunyi kata-kata itu  belaka sudah me- 
nuaskan bagl rasa keadllan dal an masyarakatj orang 
tldak mecghiraukan hal penafslran itu . Tetapi seba- 
liknya, kalau pelaksanaan undang-undang secara te r *  
sebut, memaksakan para Pejabat mengambil tlndakan 
yang tldak raemuaskan, maka dis itulah tiba saatnya 
orang * orang mencari jalan untuk secara penafslran 
sampai kepada suatu palakaanaan undang-undang yang 
seberapa boleh mendekati peaenuhan rasa keadllan -  
itu  « 19).

Dlslnl Wirjono menltik beratkan pada apakah yang menjadl 
fungsi utoma darl pada suatu peraturan hokum. Yaltu sampai 
dimanakah peraturan tersebut dalam polaksanaarmya mcamas - 
kan bagl rasa keadllan ltu . Dengan mempergunakan poncLfsir- 
anv asal saja menghasllkan suatu keadaan yang memuaakan 
bagl rasa keadllan masyarakat, maka akan mudahlah orang me- 
ngatasl kesulltan yang dijunpainya berhubung dengan pane - 
rapan suatu pasal*
Deaikian klranya yang terjad l dl Negerl Belanda pada tahun 
1919 sekltar penafslran pasal IbOl B.fo. lied,

2, Ttagur kesalahan dalam perbuatan yang a onrechtnatig " , 
TJnsur kesalahan dalam perbuatan yang * onreehtmatig” 

B.W. ipenyebutkan dengan tegas dalam pasal 1365 -  nya yaitu* 
” bahva seseorang yang telah melakukan perbuatan me- 

langgar hukum sehlngga menlmbulkan keruglan pada 
orang lain, mewajlbkan orang yang karena kes^qfo - 
finrqra ltu  untuk mengganti keruglan " (garls bavah 
oleh penulls).

Dalam pasal 136? B.W. dlatas dapat klta llha tf bahwa pembu- 
at undang-undang (i.c.B .W .) menganggap pentingnya unsur ke
salahan disanping unsur perbuatan melanggar hukum ltu  sen * 
d ir l.
Bilamana seseorang A* telah melakukan suatu perbuatan ter - 
hadap orang lain B. sehlngga perbuatan A . tersebut menla -  
bulkan keruglan pada B. maka dalam hal demikian A . haruslah 
bertanggung jawab atas perbuatannya ltu . Sampai sejaoh nana 
tanggung jawab A , atas perbuatannya, tergantung darlpada ke-

19)* wirjono Prodjodikoro, op.cit* hal. 15
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salahon orang yang melakukan perbuatan tadl*
Dalaa hukum pidana, unsur kesalahan in i merupakan 

unsur yang penting dalam menentukan besar kecilnya pidsha 
yang mungkin dijatuhkan kepada slpelafcu ( dader )* S^seo - 
rmg yang melakukan porbuatan pidgia dengan sengaja akan 
diancqm hukum an yang lebih ber at daripada bila perbuatan 
itu  dilakukan dengan tidak sengaja*
Pasal 333 K*U.H*Pidana maigancam pidana pen jar a Paling la 
ma 15 tahun kepada harang siaPa yang dengan ^engnjn raeraa- 
Pas nyava orang lain.
Pasal 359 K*U*H*Pidana mengancam pidcna paling lama lima 
tahun atau kurungan paling lama satu tahun kepada harang 
slapa yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang la 
in* Hal In i berlainan dalam hukum Perdata* Dalem hukum Per
data, seseorang yang telah medimbulkai kerugian kepada orang 
lain maka hukum mewajihkan orang yang karena kesalahgnnya 
menlmbulkan kerugian itu, untuk m^ggsnti kerugian tersebut 
dengan tidak memperdullkan apakah perbuatan tadl dilakukan 
dengan sengaja atau tidak* Daaikian juga halnya dengan pa - 
sal 1365 B*W* diatas, disitu hsnya disyaratkan adgnya kesa- 
lahsn saja, haik kesalahan itu  dibuat dengan sengaja atau 
tidak, wajib mengganti kerugian dan besamya kerugian ter - 
sebut alalah menurut kebijaksanaan darl hakim yang bersang- 
kutsn. Jodi, dlsin i dapat disimpulkan, bahwa kesalahan yangf—: 
dimaksud pasaL 1365 B.tf* diatas, ialah kesalahan (schuld) j w £- 
dari semua tingkatan yaitu dari kesffigajaan sampai kepada I c  §  -

f »  ^ rkelaLaian yang seringan - ringanya. I > £ ^ '
Jelas, bahwa dalam pasal 1365 B*W* diatas pembuat: > > L> am 7̂

undang-undang telah membedakan antara perbuatan melanggar / ^ t 
hukum itu saidiri dengan kesalahan* Kesalahan (schuld)^ba
gaimanapun Juga tidak dapat diingkari merupakan keadasn----—  ~ »
batln seorang subyek* Untuk mmaitukan apakah seseorang mem- 
punyal kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukannya ia 
lah dengan jalan mengetahul keadaan batln seseorang subyek*
Dan hal in i jelas sukar untuk dikerjakan* Oleh karena itu, 
satu-satunya ukuran untuk dapat mengetahul ada tldaknya ke*
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salahan lalah dengan jalan mengetahui apakah perbuatan ter
sebut dibenarkan oleh masyarakat atau tidak.

Seperti kita ketahui, ttalm  suatu tata pergaulan 
masyarakat, berlakulahvaartttf-nowa/kaidah-kaidah yang oleh 
masyarakat diakui pula berlakunya yaitu sebagal hukum obyek- 
t l f *  Hukua obyektlf yang disaoplng manbebankai kewajiban-ke- 
vajibgn kepada setiap individu dalam masfarakat tentang b&- 
gaimana ia  harus berlaku, maka hukua obyektlf juga memberl * 
kan hak-hak kepada setiap Individu tersebut. Apabila seseo - 
rang telah melakukan suatu perkosaan terhadap sesuatu hak 
orang lain yang oleh hukum obyektlf diakui adanya, maka de -  
ngan serentak anasyatrakat yang bcasseflgkutan aksP mengancsra - 
perbuatan orang yang disebut perteaa tadl. Dcaikian juga apa
b ila  seseorang telah tidak melakukan suatu perbuatsp yang se- 
harusnya ia  lakuksa sehlngga dengan tidak dllakukannya perbu- 
atg* tadi berakibat timbulnya kegoncangan dalaza masyarakat, 
maka sikap seseorang tadi akan mendapat kecamm dari masya - 
rakat yang bersangkutan dan oleh hukum obyektif sendiri hal 
tersebut juga tidak dibenarksn* Meskipun doalkian, slkap aa- 
ayarakat sebagal reaksi atas slkap berbuat/tidak berbuat da
r l  seseorang tadi belumlah cukup untuk morupaken kesalahan . 
Untuk adsnya kesalahai masih dibutuhkan unsur lain yaitu : 
"pertanggung * Jawabcn0 seseorang atas perbuatannya. Tetapi, 
kapsnkah seseorang itu  dapat dipertanggung ja*abkan atas per
buatannya

Salah satu ukuran untuk dapat mengataka» bahwa sese
orang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ialah b i la  - 
msna ora?*g tadi tahu atau seharugiya tahu bahwa dengan per - 
buatannya tadi akan menlmbulkan keruglan pada orang lain, se
hlngga dengen slkap/perbuatannya tadi akan dirasakan menggang- 
nggu keseimbgigen tertlb  hukum dalam masyarakat yang bersang
kutan, atau dengan sikap/perbuatannya tadi akan menimbulkan 
kecaman dari masyarakat yang bersangkutan tadi. Terhadap u - 
kuran sampai dim ana sesoorang ltu tahu atau seharusnya tahu 
bahwa dengm perbuatannya akan dltlmbulkan aklbat yang tldak 
dlbenarkan oleh hukua atau masyarakat, yaitu bilansna sese »  
orang tadi tahu adanya keadaan -keadaan sekltar perfeuatainya
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tadi yaitu keadaan-keadaan menyebabkan adanya/ksaungkingn 
adanya akibat Itu akan terjadi*
Mlsalnya, bilamana A* dengan senapannya menimbulkan kemati- 

m  pada 3,
terhadap kasus diatas dapatlah penulis anallsa sebagai he - 
rlkut s

a* apablla A. mengarahkon senapannya kepada B. dan 
la  tahu betul bahwa deigan perbuatannya tadl a - 
kan beraklbat xaatinya si B, hal in i dlkataksn 
bahwa perbuatan A tadl dilakukan dengan sengaja. 

b* aPabila A nengarahknn senapannya kepada satu o - 
byek tertentu dan seharusnya la  tahu akan kesnung- 
kin an -kemun gkin an bahwa apablla tenbakannya me - 
leset akan mengenal B yang kebetulan sedang ber* 
d ir i (berado) tidak jauh dari sasarannya, hal 
ln l dlkatakan bahwa perbuatan A dilakukan dengcn 
tidak sengaja atau karoia kelalaionnya.

Seperti telah penulis sebutkgn diatas, bahwa hukum perdata 
tidak membedakaP apakah perbuatan tadl dilakukan dengan se
ngaja atau tidak) tetapi asalkijn la  tahu adenya keadaan-ke
adaan yang menyebabkan admya atau keraungklnan adanya aki - 
bat-akibaj yang tidak dlinglnkan akan terjadi dan seh&rus - 
hya hal Itu dapat dihind ari, maka dapat dlkatakan bahwa sya
rat pertanggungan Jawab dal a® hal in i telah ada.
Dari uraian diatas, dapat kita tarik keatrapulan yaitu 3

Seseorang baru daPat dlkatakan mempunyai kesa - 
lahan bllamana *
a. Perbuatan atau tidak berbuat itu , dapat dipertanggung ja- 

wabkan.
b. Perbuatan atau tidak berbuatnya itu  seharusnya dihindari- 

nya dan masyarakat telah menge-Ctsn perbuatan itu  (verndjt) 
kepadanya*

Sehubungan dengai nasal ah per tanggung jawab an seorang subyek 
ln l* masih dipersoalkan • ” apakah setiafc subyek harus raemi - 
kul tanggung jawab atas perbuatannya ?"•
Dalam buioia perdata tidak ada satu pasalpun yang mengatur 
menganai hal in i. Lain halnya dengan hukum pidana. Dalam hu
kum pidana disebutkan jelas dalam beberapa pasal mengenal
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hal-hal apakah seseorang daPat dibebaskan d a rl pertanggung- 
Jawabon.
Pasal K.U.H.Pidana pada pokoknya menentuk f̂i bahva * 
tidaklah dapat dipertanggung jawabkcn kepada seseorang yang 
melakukan perbuatan pldana, b lla  disebabkan karena Jivanya 
cacad dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, sehlng
ga la  tldafc dlpldanakan.
Pasal **5 K.U.H.Pidana menentukan bahva * 
seseorang yang belum cukup umur (minder ja rig ) atau dal as ke- 
lakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum pldana belum 
cukup umur 16 tahun, maka hakim dapat meraillh satu diontara 
tiga macaa tlndakan, yaltu *
a- mengembalikan anak tadi kepada orang tuanya atau waHnya.
b, menyerahkon anak tadi kepada Pemerlntah untuk didldik se- 

terusiya tanpa pidana apapun, yaitu Jika perbuatannya ta
di merupakan kejahatgn atau salah satu pelanggaran terse
but pasal >*90, **02, 1*06, Vo?t 503, 519 , 526, 531,532, 
536 dan 5̂ 0 asal belum lewat dua tahun sejak dinyatakan 
sal oh*

c. menghukum anak yang bersangkutan dengan hukum a® pldana. 
Pasal ^6 K.U.H.Pidsna yaitu mengenai daya paksa (overmacht) 
raenyebutkan ’ bareng slapa melakukan perbuatan karena pcnga- 
ruh daya paksa tldak dipidana.
Pasal **-9 K.U.H.Pidsna yaltu mengenai pembelaan terpaksa me - 
nyebutksn * seseorang ycng terpaksa melakuksn perbuatan on * 
tuk pembelaan karena ada serengen atau ancaman serangan ke - 
tlka itu  yang melavan hukum, terhadap d ir i sendlri maupun o- 
rang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda 
sendlri maupun orang lain tidak dipidana.
Pasal 51 K.U.H.Pldena menyebutksn *
(1 ). Tidaklah dipidana kepada bar ang slapa melakukan perbu - 

Qtan untuk melaksanakan perintah jabatan yang dlberlkan 
deb  penguasa yang venang.

(2 ).  Tldak menyebabk^n hapusnya pldana terhadap perintah ja* 
batan tanpa wen ang, kecuall jika yang diperintah dengen 
itikad balk menglra bahwa perintah yang dlberlkan dengm 
voisng, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pe-
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kerjaannya.
Dalcftt B.W. tidak disebutkaa pasal-pasal yang demiki#i tadi, 
seperti halnya dalam K.U.H.Pldana.

Lalu bag*i®ana sikap kita seharusnya terhadap kasus* 
kasus diatas ? Apakah pr in sip -prin sip yang termuat dalam 
pasal-pasal diatas juga dapat diperhatlkan dilapangan hukum 
perdata ? Terhadap pasal kb dan **5 K*U*H«Pidana, maka dalaa 
lapangan hukua perdata, tidaklah ada alasan untuk melepas - 
kan seorang glia  atau seorang pang minder 3 arig darl pertang- 
gung -  jawab an dalam hukum perdata bilamana mereka melakukan 
perbuatan melanggar hukum.
Sesuai dengan pendapat Wirjono ycng berdasarkan pada suatu 
konsekvensl yang berlavancn, yaitu bahwa seorang glia  atau 
seorang minder3arig Itu dapat sewenang-venang merugikan ke- 
pentingan orang lain dengan tidak dltegur atas harta keka - 
yaarmya dan konsekwensi ln l sekiranya tidak dapat dlanggap 
patut oleh rasa keadilan dalam masyarakat.... .
Plsamping Itu penulis tambahkan bahwa dengan tidak znelepas- 
kan pertaaggung-jawaban seorang glia atau anak yang minder- 
ja rlg  atas perbuatannya, dengan maksud agar s i wall (cura - 
tor) atau orang tua anak tadl lebih berhati-hati dalam mem- 
berikan pengawasan terhadap orang yang berada dlbawah pe - 
ngawasannya. Tetapi dalam hal in i tidak boleh dilupakan bah
wa plhak yang dapat dltegur dimuka hakim tadl bukanlah orang 
ycng melakukan perbuatai tadl melainkan orang yang menurut 
hukum perdata mewaklll orang yang jiwanya cacad atau seorang 
enak yang minderjarlg tadl.

Terhadap pasal K.U.H.Pidana yaitu mengenal daya - 
paksa, dapatlah dipakai sebab untuk ibenjtfipj^^ertanggung -  
ja^absn seseoreng yang melakuksn perbuatan melanggar hukua. 
Seor&ig yang dengan sekuat tenaga telah melakukan tindakan 
dgngai maksud agar tidak tlmbul suatu akibat yang tidak d l-  
inginkm tetapi toh akibat itu  terjadi juga, karena suatu 
keadaai yang nendesak, maka patutlah apablla orang tadl d i- 
lepaskaa darl pertanggung-jawaban atas perbuatannya.

20 ̂  ib id . hal.
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Seperti te lah  k lta  ketahui bahva dalam ilmu hukum, dikcnal 
dua bentuk d a r i overmact, ya ltu  :
a. Keadaan mamaksa yang b e rs ifa t  mutlak, ya itu  apablla ko -  

adaan itu  sederalkian rupa sehlngga setiap  orang siapapun 
juga oleh keadaan seraacao ltu  past! terpaksa untuk raala- 
kukgn perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan 
melanggar hukum.

b, Keadaan meraaksa yang b e rs ifa t  r & a t i f ,  ya ltu  apablla se* 
seoreng terpaksa melakukan perbuatan ltu  berhubung kare
na keadaan sedemikian rupa yang sebetulnya orang itu  da* 
pat menghlndari untuk tidak melakukan perbuatan ltu  to  -  
tap ! harus dengan pengorbanan kepentingannya sendlri yang 
begitu  hebat sehlngga dapat dignggap patut b lla  orang 
yang bersangkutan menyingkiri pengorbanan itu  dengan te r 
paksa melakukan perbuatcn yang sebetulnya tidak d ilng in  -  
kan d la tas.

Terhadap pasal ^9 K.U.H.Pidana, yaitu mengenai pcmbelaan ter- 
Paksa* dapat penulls sebutkai sebagal berikut *
Jd&Lah menjadl hak bag! setiap orang yang ird±*erang oroig la *  
In, akan melakukan pembelacn d lr i.
Bagaiafittapun akibatnya, apablla perbuatan itu  berdasarkan p »  
belaan terpaksa (pcmbelaan d l r i )  maka orang yang barbuat ta 
d i akan terlepas d a r i pertanggung-javaban, asal dengan syarat 
bahva hal ln l  harus dengan terpaksa ia  lakukan tanpa adanya 
jalsm la in  yang leb lh  balk dan juga pembelaan harus terpaksa 
pada saat-saat yang betu l«botu l dlperlukan sehlngga tldak per* 
lu  diteruakai apablla serangan terhadapnya te lah  berhenti 
atau dapat dlperkirakan akan berh tfiti dengan sendirinya. 
M ellhat tldak  adanya aturan-atursn yang danikian dalam BW ma* 
ka selayaknyalah apablla i s i  Pasal-pasal te d l dlpakal sebagal 
pedomoi dalam lingkungan hukum perdata*
Mengenai pasal 51 K.U.H.Fldana* terhadap hukum perdata dapat* 
lsfr penulls sebutk&n bahva :
B lla kita lihat dalam kenyataannya bahva seseorang pegavai 
ltu  sebagal alat belaka darl Negara* maka Negara (i.c,Peme - 
rintah) sebagal subyek yang memberl perintah harus bertcng - 
gang jgvab atas perbuatcn seorang yang dlperlntah tadi se *

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD DARWIJANTO SOETRISNO



31

blngga keyedmya (pegawai tadl) tidak dapat dimintai per - 
tanggung Jawaben meskipun la  cendiri ycng melfakuk&u 
Tetapi aeokipun pada umumnya dapat dikatakan seorang pega * 
wai tidak dapat dipertonggung JaVabkan kepada plhak ketlga 
atas perbuatannya yang molcnggar hukum, hal ln l tidak ber* 
art! bahwa pegawai tadl dapat bertindak sewcneng * wenang 
dal sa menjalcankan tugaoiya* Sedcaikicji Jeuh dalem haX - hal 
tertentu dapat juga dirain ta i per tanggung jawaban atas per - 
buatannya* Sampai dimana ia  harus bertcnggung Jawab ataa 
perbuatan-perbuatmnya, akm penulis ungkapk î lebih Ion jut 
pada b©b XXX berlkut nantl.
Pertanggung jawaben seseorang atas perbuatannya melanggar 
hukum ln l dalam hukum Perdata dapat kita golongkan dalem due 
maeam pertanggung javaban, yaitu t

a. Pertanggung - jawaban secara langsung. 
b* Pertcnggung * javaban secara tidak lengsung. 

cd. a* ? af isaga
Pertanggung * Jawab cn secara langsung disin i diatur 

dalem pasal 1365 B,w« yang mcnentukan bohwa seorang harus 
bert#iggung jawab fetas keruglcn ycng ditimbulkan karena 
perbuatannya yang melanggar hukum*
Pertanggung javaban secara loigsung dlartikan bukan harus 
dilakukan oleh mereka yang harus bertanggung jawab, tetapi 
dapat Juga dilakukan oleh orang lain asal orang lain dimak* 
sad sebagai organ ( alat) daripada orang yang ncsaerintah 
tadl, Seperti telah penulis ungkapkan dalem bab I  bogian 2 
dimuka, bahwa disemping hukum maientukan manusia sebagai 
subyek hukum, hukum Juga menentoken bentuk lain, yaitu ba~ 
dan hukum sebagftl subyek hukum*
Sebagai subyek hukum dengan oendirinya badan hukum tersabut 
dapat dlnyataken cakap bertindak dalam lalu lintas hukum 
dan kepadanya dapat diberikan hak-hok dan kevajiban-kcwa** 
jlbo i sebagalmana hukum member ikon hak-hak dan kewajibsn** 
kewajlban kepada perseorangan biasa*
Dengan adanya s if at sebagai subyek hukum yang dapat turut 
Berta dalam pergaulan masyarakat ( menjual* membeli,mai}eua 
dab* ), maka dapat pula badan hukum tersebut malakukcn per-
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buatan melanggar hukua sehlngga kepadanya dapat pula diper* 
ttfig^Ung jawabkan atas perbuatannya tadl.
Berpmgkal pada te o r l  tentang badan hukum, maka d ls ln l te r *  
dapat eopat pendapat mengenai s i fa t  per tanggung jawab an ba
de*! hukua ltu .
1. Teorl f lk s l yang berptfigkal pada pendapat bahva subyek 

hukum itu  hanyalah ada pada d lr i pribadi manusla sendlri 
dan menganggap badan hukum itu  hanya aobagii, per soon da
lam fik s i saja, berpendirign bahwa tlndakan orang -orang 
yang bar ada dalam lingkungan badan hukum yaltu selaku pe- 
ngurus darl badan hukum itu , tidak dapat dianggap seba * 
gal tlndakan langsung dari badan hukum tersebut, melain
kan sebagal tindakan soorang lain, atas tlndakan mana 
badan hukum itu  juga bertanggung javab. Jadl dlsln l bu - 
kanlah pasal 1365 yang diterapkan melainkan pasal -  136? 
B.W*

2* Teorl mllik bersama berpendapat bahwa tiap-tiap perhim - 
pun an yang meopunyal kekayaan bersama yang dlm iliki oleh 
tiap-tiap anggauta adalah merupakan subyek hukum dan 
bahva kepentlngan badan hukum adalah kepentlngan dari se* 
genap orang-orang yang tergabung dalam badan hukum ltu, 
maka badan hukum langsung bertanggung Jawab atas perbu - 
atan yapg dilakukan olek badan toekuesaan tertlnggi dalam 
badan hukum tersebut. Dalam hal dlatas dikenakan aturan 
pasal 136  ̂B*W. Sedang atas perbuatan yang dilakuktfi oleh 
bad a* kekuasaan yang lebih rendah, seperti seorang pen gu
rus dari suatu koperasi, maka pertanggung javaban baru a* 
da jika menggunakan pasal 1367 13) yaitu dengan se* 
cara tldak laPgsung*

3* Terhadap te o r l kekayaan yang bertujuan ( Windshejd th eo rie ) 
berpendapat bahva adanya harta kekayaan yang ditujukan 
untuk mencapai suatu tujuan tertentu  yang bultm d ipergu- 
nakan untuk memenuhl kepentlngan anggauta-anggaut^aiya, 
yang deciikian ltu  adalah merupakan suatu kenyatasn bahva 
dalaP pergaulan hukum la  diperlakukan seolah^>l&h suatu 
subyek hukum, maka mereka yang mengsnut te o r l in l  berpen- 

dapat bahwa terhadap perbuatan melanggar hukum in ly  tidak

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD DARWIJANTO SOETRISNO



33

dapat dlpertanggung Jawabkan secara langsung seperti da* 
lam pasal 1365 tatapl harus berdasar pada pasal 1367 

b9 Berlalnan dengan ketlga teori diatas, maka teori organ - 
.ilsrae r ie l  berpendapat bahwa terhadap perbuatan melang -  
gar hukum, badan hukum bertanggung jawab secara langsung 
berdasar pasal 1365 BW. Hal ln l berdasar pendapat bahwa 
badan hukua itu sebagai poraoon yang r ie l  terplsah darl 
orang -  orang yang merupakan anggauta persekutuan, maka 
badan hukum itu mempunyai wewenang untuk bertindak dan 
naapunyal kemauan karena kemauan badan hukum Itu men Jodi 
satu dengan kemauan anggauta persekutuan tadl. 

ad* b* Pertanggung .javaban secara tidak langsung*
Pasal 1367 BW. menentukan t "Seorang tidak saja bertanggung 
jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya 
sendlrl, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena 
perbuatan orang *  orang yang men jadi tanggunganqya, atau di~ 
sebobkan oleh barang * barang yang berada dibawoh pengawas- 
annya n*
Dari i s l  pasal 1367 diatas, caka dlsltu terkandung suatu si* 
kap "menjamin" atau "menanggung” akan baiknya suatu pejrbu * 
atan subyek la in  yang menjadi tanggungennya. Hal in i dapat 
kita makluiai karena aering terjadi bahwa seseorang maaberl 
kuasa atas namanya sendlrl kepada orang lain untuk melakukan 
suatu perbuatan tertentu* Haka disini berarti batoa apa yang 
dilakukan oleh s i penerima kuasa, seamta * mata adalah Juga 
merupakan perbuatan s i pemberl kuasa. Jadi, apapun akibat 
yang ditimbulkan oleh perbuatan subyek la in  tadl ftdalah nen- 
jadi tanggung jawab s i pembori kuasa.
Sebagai contoh, dapat penulis kefaukakan bahwa * setiap orang 
yang mempunyai mobll akan tahu bahwa dengan mobilnya itu  a -  
kan dapat dlclptakan kemungklnan * keraungklnan adanya akibat 
yang dapat meruglkan orang lain* Misalnya, aslanggar oobil 
orang la in  dan sobag&inya*
Apablla dalem manjalankan mobll tersebut ia  percayakan kopa
da seorang soplr yang s^penuhnya bekerja kopadanya, maka su* 
dah terplkirkan pada d ir i nya bahva dengan nenyerahkan mobll 
kepada orang lain untuk menjalankan itu , ia  dengan sendlrl -
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nya bersnl mengambil reslco apa saja yang mungkin terjadl* 
apablla dalam menjalankon tugasnya oleh soplr telah 

diciptakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka da - 
lam hal ln l pemlllk mobll tadi sepenuhnya bertanggung ja - 
vab atas keruglan yang di tlmbulkannya *

Hal lain yang terkandung dalam pengertian pasal 1367 
dlatas, lalah bahva dalam hukum telah ditmtukgn segolong- 
an orang-*orang yang karena keadaan orang itu  sendlri, d i - 
tempatkan dibavah poigavasan orang-orang tertentu, Seperti 
halnya orang yang minderjarig, orang yang berada dibavah 
pcngampuan, buruh ataupun murid-murid sekolah, haruslah 
bavah pengawasan orang-orang tertentu yang ditunjuk untuk 
ltu , Orang-orang yang bertlndak sebagal pengavas dalsa hal* 
hal tersebut dlatas, oleh hukum diberi kevajiban untuk men- 
jaga dan mengava3l tindakan-tindakah/perbuatan-perbuatan 
subyek yang dlbuah pongavasannya agar jtfigan sampai berbu- 
at melanggar hukum, Apablla terjadl hal yang demlklan, ma* 
ka menurut pasal 136? dlatas, kepada pengavas vajlb untuk 
bertanggung jawab atas keruglan yang ditimbulkannya. 
Disamping ltu  menurut pasal 136? dlatas, disamping seseo * 
vmg subyek bertanggung javab atas perbuatan subyek lain , 
la  harus juga bertanggung javab atas keruglan * keruglan 
yang ditimbulkaP oleh barang-barang atau binatang yang ber
ada dibavah pengavasannya*
Seseorang yang mempunyal bar ang ataupun binatang harus ne
tt gmaai baraig atau binfctang miHfcnya agar jangan terjadl 
suatu perlstiva yeng dapat menlmbulkan kerugian diplhak 
lain karena kelalaiannya*

Pasal 1365 B.U.diatas, disamping menyebutken adcnya 
gyafat perbuatan yang melanggar hukum dan oyarat kesalah* 
en C azas pertanggung-javaban) masih menyebutkm juga cda * 
nya suatu kevajiban darl sipelanggar untuk mengganti keru* 
glow Tetapi dal £31 pasal-pasal ( ketaituan-ketentusn) beri* 
kutnya tidak disebutkan, sampai dimanakah luas,besar atau 
menghltungnya kerugign yang ditimbulkan oleh onrechtraatige 
daad ltu .
Telah uenjadi pendapat para serjana dan ahll hukua, bahva
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mengenal luas, besar dan nenghitungnya kerugian yang tlmbul 
karma onrechtmatige daad itu  serupa dengan kerugian yaig 
ditimbulkan karena vanprestasi dalam hukum perjanjian.
Pasal 1^*6 B.W# menyebutkan bahwa penuntutan akan kerugian 
yang tordiri darl blaya (kosten), rugi (shhadai) dap bunga/ 
keuntungan (interessen) ltu v pada umumnya terd iri atas ru - 
g i yang telah dlderitanya dan untung yang sedlanya dapat d i- 
nikmatinya.
Penulis kemukakan, bahva k ©rugi an itu  tidak perlu selalu ha
rus dig anti sepenuhnya karena kadang-kadang slkorbcn (peng
gugat) sendiri juga mempunyai kesalahan yang sedikit baayak 
mendorong ter jadlnya peristiwa itu*

Hubungan antara perbuatan dengan sebltb timbulny® su
atu kerugian, menghadapkan kita pada per goal an "Kapan dapat 
dlkatak^i bahva suatu perbuatan adalah merupakan sebab tln - 
bulnya kerugian ?” •
Mengoial hal in i dalam llmu hukum dikenal dua macgn teori f 
yaitu ) 1. teori conditio sine qua non darl von Burl*

2* teori adequate (adequate veroorzaking) darl J.von 
Kries*

ad* a* Teori Conditio sine qua non.
Teori ln l berpendapat, bahwa tiap hal adalah sebab daripada 
suatu akibat, dan akibat Itu tidak akan terjadi bilamma se
bab itu  tidak ada* Jadi dalam hal ln l von Burl berpendirian 
bahva tidak mungkin dltetapkgn secara positlf apa yang men* 
jadi znusabab dari suatu akibat* Tang mungkin han/a menentu- 
k&n secara negatip yaitu apakah akibat tersebut dapat d ip i- 
klrkan tsnpa adanya musabab atau hal yang tertentu tadl.
Jadi dapat dikatakan bahwa sebab itu  adalah tlap-tiap sya - 
rat yang tak dapat dlhilaRgkan untuk timbulnya akibat.
Contoh yong tidak aslng lag! bagl kita ialah perlstlva yang 
pomah terjadi didaerah Besuki (Java Timur J^kasusnya adalah 
demiklan * 20*
Pada vaktu Karesldenen Besuki dlduduki oleh tentara Belanda 
(aetelah aksl M iliter I ) ,  ada seorang pegaval darl Republik
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Indonesia bemama S. yang raenyeberang menjadi pegawai Pone- 
rlntah Belinda* Pada suatu harl dim ana S* sedang duduk-du - 
duk bersaxna seorang perabesar Bel and a dikantomya sekonyong- 
konyong datang seorang bekas tea an S* yaltu T* yang tetap 
bar juang pada Poaerintah Republik Indonesia yang karena i& 
tidak tahu bahwa S* te l ah berpihak pada Pemerintah Belanda 
maka seperti biasanya la  menggerakkan tangamya keatas sSi
b il aengucapkan dengan suara keras dengan bersemangat salcfla 
perjuangaP " Merdeka Bung 11, Karena sudah menjadi kebiasaan 
sejak dahulu kala sebelum la  menyeberang pada pihak Belanda 
secara re flex  ia  menggerakkan tangfinnya untuk membalas sa - 
lam T. Tetapi pada vaktu ia  berusaba membalas ucapafl. tangsn
11 Merdeka n la  sadar bahwa ia  sedang duduk bersaraa seor^ig 
Belinda dan ia  khawatir kalau nanti ikcn dilaPorkan kepada 
para pengusaha -  paiguaaha Belanda. Karena bln gun g dan ter- 
kejutziya ditambah dengen ketakutm yang deaikidn, tiba-tiba 
seketika la  jatuh pings an dan tidak lama kemudian meninggal 
dunia. Kaaungkinan karena jafctungnya lumpuh*
Dari contoh peristiwa diatas, menurut teori Conditio sine 
^ua non, ytfig aaiyebabkan kematim S. tgdi ialafc terms ka
rena kedattfigan T. dengan mengucapk^x aalefn perjuaigai tadi. 
Apabila X tidak datang, tidak mungkin terjadi peristiwa d i
atas*
ad* b. Teori 4dequateberpefldapat la in ,
Suatu h&L baru dapat din&nakan sebab adanya suatu akibat a-
Pabila perbuatan itu  menurut paagalaman manusia yang normal
dapat dikira-kirakan lebih dahulu bahwa sebab itu  akan d i l-
kuti oleh akibat y#ig timbul keoudian* Dari pendapat diatas
teori adequate in i membedakan syarat dari pada sebab. Ter -
hadaP contoh peristiwa diatas menurut teori adequate, dla -
nalisa sebagoi berikut s M a tiny a S tadi bukanlah disebabkaP
karena T, sebab perbuatan 2 tadi hanyalah merupakan sal ah
satu syarat saja yapg mendorong terjadinya peristiwa terse-
but* Hal in i menurut pengalaman m*iusia yang normal tidak -
lah mungkin bahwa dengan hanya mengucapkan suatu salad akan

22)
oengaklbatkan oatinya seseorang. • . .  *

22) .  I»ihat d ik ta t kullah Prof.MoeXjatno SH "Azas-Azas Hukum 
Pidaia" bag.II tahun 1967-1968 hal 10 -  39*
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Terhadap kodua teorl porsebaban in i, Jurlsprudonsl yang tor* 
nyata darl arrest Hoge Head sejok tohun 1927, dalam hal on • 
rochtmatlge daad dlpecahkan raenurut teorl adequate*....2 3 

Borhubung dong an syarat kesalahan, beberapa ahll hu - 
ftiga dl Hegorl Belanda tldak ada kata sopakat mengenal portal* 
bung an yang tepat antara syarat kesalahan dlsatu plhak do - 
ngan syarat porbuatan melanggar hukun dllaln plhak soportl 
yang dlsyaratkon pada pasal lUOl B.W.Nod. dlatao.
Bepertl tolah kita ketahnl pasal lUOl B.W.Hod. mensyaratkan 
oyarat perbuaton nelanggar hukua dan syarat kosalohan darl 
slpelanggar hukum. Untuk ltu  d l Negorl Bolanda ada tlga a llr- 
an yang maslng-maslng mempunyal pondapat yang berlalnan, ya- 
ltu  * 1* Monghondakl agar dalam pasal l*t01 B.W.Nod, oyarat 
penpebutan melanggar hukua dlbelakang perkataan porbuatan,dl- 
hllangkan oleh karcna dengan odanya syarat koaalahan sudah 
dengan sendlrinya syarat melanggar hukua ltu  tcrpcnuhl (d l -  
poXopori oleh van Qoudooyer).

2. Menghendakl hilangnya ponyebutan syarat kesalahan 
oleh korena dengan adanya syarat melanggar hukum daXam artl 
yang luas dan yang sobetulnya aellputl kesalahan ltu  Jug a, , 
sudah dengan sendlrlnya syarat kesalahan tolah dlpenuhl.
( dlpeloporl oleh van Ovon )•

3* Menghendakl agat dlpertahankan penyebutan dua oya
rat torsebut dlatas, oleh karena maslti mungkln latllah  me - 
langgar hukum dlartlkan sedomlklan rupav sehlngga bolum mo* 
Xlputl syarat kesalahan* Suatu perbutitan mungkln dllakukan 
dengan suatu kesalahan bahkan dengan suatu kesongajaan, to* 
tapl toh mungkln tldak dapat dlanggap sebagal suatu perbu - 
atan melanggar hukua, ( dipolopoftl oleh Meyers ).
Torhadap ketlga pendapat dlatas9 penulls condong untuk mong- 
Ikutl pondapat ketlga, sebab dlsamplng alasan Meyers sendlrl 
yang sudah cukup jelas, maslh dapatlah penulls tambahkan bah- 
va kalimat 11 porbuatan melanggar hukum'1 ltu  hanyalah menunjuk

23)* Sootojo Prawirohanidjojo, kullah Hukum Perdata, 1 Sop- 
teaber 1969* Torhadap arrest HH 3 Pebruarl 1927 in i 11- 
hat skrlpsl DJasadln Saraglh, hal 35 -  36.
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kepada d ilarong dan Alancamnva perbuatan ltu  dengan suatu 
sanksl terten tu . Jad i d la ln l aenunjuk slkap la h lr  d a rl a lp *- 
langgar hukum ltu .  Lain halnya dengan syarat "kesalahan" • 
D ls ln l menunjuk kepada slkap batln  seorang subyek yang dida- 
lcannya torkandung s i fa t  komampuan bertanggung Jawab slpe -  
langgar hukum terhadap perbuatannya tadl#
Kcgmngkinan terjadi bahva seseorang telah melakukan perbuat
an melanggar hukum totapl torhadapnya tldak dlmlntakan per - 
tanggungan Jawab sebagal aklbat perbuatannya tadl* karena 
tladanya kesalahan darl slpelanggar tersebut*
Suatu contoh *

Seorang yang dengan terpaksa melakukan perbuatan bo -  
langgar hukum karena hal ltu dilakukan sebagal pembelaan dl- 
rinya terhadap ancanan plhak lawan* Dlslnl hukum tldak men -  
berlkan sanksi apapun padanya karena perbuatan tadl dianggap 
benar (layak dilakukan) nesklpun perbuatannya ltu sendiri be£ 
s ifa t melanggar hukum*
Darl uralan dlatas, makin menjadl Jelas mengapa penulls ltu « 
blh condong pada pendapat Meyers yang menghendakl dlperta - 
hankannya penyebutan perbuatan melanggar hukum dlsatu plhak 
dan kesalahan dilain plhak*

3* Sampal dlmanakah dapat dlkatakan* bahva Pemerlntah dalaa 

menialankan tugasnya melakukan tindakan-tlndakan are ber- 
o t fa t  onrochtaatl^ ?#\

Dengan dlterlmanya teorl kedaulatan hukum yang berda-'>
sarkan azas bahwa Negara dibawah hukum 9 maka harus diterlma 
aklbat bahwa Negarapun dapat juga dlgugat dlmuka Pengadilan 
apablla telah melanggar suatu peraturan hukum atau b ila  te -  
lah meruglkan orang yang ada dilingkungan kekuasaannya*
Tetapi meskipun ada pengakuan hukum dlatas Negara, maslh Ju- 
ga dalam beberapa hal Pemerlntah tldak dapat dlgugat dengan 
begltu saja* S ifat Negara sebagal suatu organisasl yang mom- 
pertahanan dan raenyelenggarakan kekuasaan tertlnggl dalam 
masyarakat maka dengan deniklan Negara menjadl suatu organi
sasl yang mompunyai kedudukan lstlmeva dlatas aubyek -subyek 
hukum lain* Kedudukan lstlmeva yang d la lllk l Negara ln lyber- 
aklbat bahva dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu He-
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gara mampu berbuat (aelaksanakan kehendoknya) yang sebatui- 
nya apabila hal itu  dilakukan oleh  erang-poraeorangan bia - 
sa, akan mendapat sanksi-sanksi tertentu darl hukum# Dalaa 
keadaan yang demikian Hegara tampil kedepan dan berdiri te- 
gak diatas hukum*
Kemungklnan-kcs&iingklnan terjadinya suatu pelanggaran hukup 
oleh Negara dengan adanya s ifa t-a ifa t istixwva yang ada pa
da Negara tersebut, akan lebih besar, lebifa-lebih apablla 
kita aelihat s lfa t dan hakekat darl Negara hukum modern se- 
karang in i.

Semula, pada sekitar abad 19 para ahli hukum borpen- 
dapat bahwa Pemerintah tidak dapat dipersalahkan atas per -  
buatan/tlndakan dalam lapangan hukum publik* Pemerintah da
pat dituntut atas perbuatan^perbuatannya yang tidak layak f 
hanya b ila  Pemerintah ttefctindak dalam lapangan hukum perda- 
ta saja*
Misalnya * 1* Jlka pada suatu ketika Pemerintah telah la la l 
dalam kewajibannya meaelihara Jalanan a ir, sehlngga suatu 
kapal telah aengaloni kebocoran atau tenggelam karena me -  
langgar suatu tlang yang berada dibawah air, maka Pemerin - 
tab setempat tidak dapat dipersalahkan karena kurang balk 
mengurus jalan a ir in i, sebab tug as pemelihtaan jalan a ir  
darl Pemerintah in i merupakan tug as yang terletak dldalai 
lapangan hukum publik bukan a ip il *•**

2. Seorang v a il kota sebagai kepala Kepolisian 
setempat, telah memerintahkan kepada peg aval polls inya un * 
tuk menembak matl seekor lembu yang telah terlepas darl kau 
dangnya oleh karena v a il kota menganggap leabu tersebut se~ 
d ik it g ila  sehlngga dapat membahayakan umuau Paging lembu 
dibakar dan kepada pmiliknya hanya diberikan kulitnya yang 
bernilai boberapa rupiah saja. Peailik lembu tidak puas dan 
kemudian menggugat kemuka Pengadllan* Gugatan in i dlkalah - 
kan karena menurut pertimbangan hakim, pihak va il kota da - 
lam berbuat segala sesuatu in i telah bertlndak dalam lapang-

9jL)
Gouv Glok Slang, op* c it*  hal* 5*fr.
Djasadln Saragih, op* c it .  hal* 62*
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an fnifrra publlk, yaltu sebagal Pemerlntah yang harus menye* 
lenggarakan ketertlban unua, dalem hal in i sebagal kepala 
kepollslan, meskipun tindakan va il kota ln l adalah keliru 
dan stenlmbulkan kcruglan pada plhak yang bersangkutan. • 
Dengan tldak dapatnya Pemerlntah dlgugat dlmuka Pengadilan 
atas perbuat an-perbuatan/tindakan- tlndokannya flalaa lapang- 
an hukum publlk In i maka oleh vrnrn dlrasakan sangat tldak 
oomuaskan dan badan peradilan sendlrl lama-kalamaan telah 
Insyaf akan kekurangan-kekurangannya. Keadaan ln l mendorong 
peradilan Kasasl Negerl Belanda pada tahun 192b untuk mo - 
ngubah slkapnya terhadap koputusan-keputusan yang la  beri- 
kan dalam masalah onrechtoatigG-ov'erheldsdaad*
Fockema Andreae menaaakan keputusan Hoge Eaad ln l sebagal 
"November Berolutle Arrest" karena keputusan tersebut dl * 
jatuhkan pada bulan Kopember, dengan porubahan-perubahan 
yang sangat mendalam darlpada pandangan yang lompau menge- 
nal onrechtm&tlge omrerfteldadaad. Dalam llngkungan hukum 9 
keputusan ln l leblh dikenal dengan noma Ostermaan Arrest* *26) 
Duduk perkaranya adalah sebagal berlkut v 
Seorang pedagang bernama Ostermann, telah mengajukan daftar 
barang-barangnya untuk export kepada pegaval negerl yang 
bersangkutan dl Amsterdam* Menurut peraturan pada vaktu 
ltu , maka untuk export ln l dlperlukan lain terleblh 
darl Pemerlntah*
Totapl, pegaval negerl yang bersangkutan ln l dengan tldak 
beralasan, tldak mau melakukan acara-acara (form alltlet )  
yang dlperlukan untuk mooperoleh Izln  export tersebut.
Oleh karena perbuatan (slkap) pegaval negerl ln l Qstexvaim 
merasa dirug ikan. Atas perbuatan/slkap tldak pantas darl 
pegaval tersebut, komudlan la  mengajukan gugatan terhadap 
Negara. Pengadilan pada tlngkatan pcrtama dan tlngkat ban* 
ding dalam keputusannya menolak tuntutan Ostexmam ln l.

de Bhedense koe-arrest. H.R. 21 April 1898.
Gouv Glok Siong, lo c .c it .
Djasadln Saraglh, Ibid. hal. 63.

26)* HJR. 20 HOTonber 192W W.11295 N.J. 1925.
Djasadln Saraglh, ib id . hal 55 •
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Kereka borpendapat, sosuai dengan pendapat yeng hlngga wak- 
tu itu  dianut dalasi Jurisprudensi badan peradilan terti&ggi, 
tidak dapatlah dikabulkan gugat in i karena tindakan pegaval 
negori yang bersangkutan hanya morupakan pengabaian dari su  ̂
atu kevajiban dilapangan hukum publik* Dalam tingkat kasasi, 
temyata Boga Baad telah mengubah pendiriannya* Menurut Ho- 
ge Haad aesoorang yang melanggar peraturan undang-undang 
dapat dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum de
ngan tidak dlperdulikan apakah per&tmran yang dil&ngfar itu 
berada dilapangan hukum publik atau hukum perdata, seperti 
Juga seorang yang melanggar hukuzs pidana Juga dapat dikata- 
kan melakukan perbuatan melanggar hukum menurut pasal 1U01BW 
MeH. Dengan adanya perluasan pengertian tentang onrechtaa - 
tige crverhoidsdaad in i, maka bartambohlah kesempatan untuk 
meijggugat Pemerintah dimuka Pengadilan* sehlngga dengan de
mikian ssmakln luaslah lapangan pertanggung javaban Peaerin* 
tab dalam raenjalankan tugasnya.

Kristarium lain yang tore ant um dalau pasal l**0 1t3MMed. 
berdasar penafsiran H.R* 19X9 tentang onrechtmatlge daad ia- 
lah bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan kesuai- 
inon atau b ila  bertentangan dengan sikap penghati-hati se -  
bagalmana patutnya dalan lalu lintas masyarakat terhadap di- 
r i  atau barang orang lain* Apakah dari ketentuan diatas da
pat dlambil kesimpulan bahwa Pemerintah juga divajibkan aem- 
beri ganti kerugian bilamana ia  dapat dipersalahkan karena 
kurang berhati-hati sebagai mana mestinya ?.

Untuk menjavab portanyaan diatas 9 marilah kita llhat 
sampai dlmana Negara telah mengakui adanya onrechtaatlge o -  
rerheidsdaad in i* Dlmulai sejak adanya Ostermaim -  arrest 
diatas, maka pengakuan terhadap onrechtmatige overheldsdaad 
in i semakln luas* Perkembangan daripada pengakuan tersebut 
dapat kita llha t dari Keputuaan Hoge Haad dibavah In i *

-  Stroopot -  arrest dari tahun 1928 .......  '

27)*H,a. 29 Junl 1928 W.I1861+. H.J. 1928.
Soenarjati Hartono, Rule of law. hal* U9«
Djasadin Saragih, op.cit. hal 67 •
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Arrest In i telah merintis Jalon koarah bahva *
" Pemerlntah vajlb mengganti kerugian kepada plhak yang

dirug lkan apabila kerugian Itft disebabkan oleh kelalaian
(gebrek aan betaaelljke zorgmldigheid ) pejabat Peaa -
rintab, tetapl hanya dales hal Pemerlntah Ikut serta di-
dalam porgaulan hukua sebagal saorang partlkellr ***

28)-Arrest de Boer pada tahun 1 9 3 6 . »
Oleh Arirest ln l telah dapat diambil keputusan sebagal be - 
rlkut i
n bahwa Paaerlntah memang dapat dlpersalahkan apakila ter- 

nyata, kelakuan alat-alatnya sepatutnya tldak dapat dl -  
anggap lag i sebagal suatu h&ail daripada cara nemportim- 
bangkan satu dengan la in  akan berbagal kepontingan yang 
dlserahkan untuk diselenggarakan oleh mereka ” *

Dengan perkataan lain , Pemerlntah juga harus bertlndak ha- 
tl-h atl, harus memperhatlkan Jtula kaldah-kaidah keceraatan 
(Lorgvuldighoidanorm) , valaupun andalkata Peoerintah ltu 
bertlndak dalam funksinya sebagal penguasa dan bukan seba- 
gal manusia prlbodl dalam menunalkan kewajlban dalam la  - 
pangan perdata*
Pcrkeabangan selanjutnya yang memberikan arah baru yang ye* 
Bungfctnkan bertambah luascya tanggung javab ffeg&ra untuk 
mcmberl ganti-rugl meskipun tanpa Negara ltu nelakukan uu- 
atu perbuatan yang melanggar hukum, telah dlpertunjukkan 
dengan Arrest H*B. tanggal 19 Haret 19*K3**»** *
Dalam Arrest in i H*B* telah raemutuskan *
" bahwa Kota-Praja (TUbung) menglkutl gar is kelakuan yang 

meskipun dlpandang darl sudut kepentlngan Kota-Praja 
yang harus diporhatikan betul, dibenarkan dan bahkan da
pat diharuskan akan tetapl terhadap pemilik darl suatu

28>* H.n. 13 November 1936 N.J. 1936. Ho. 182.
Gouv Glok Siong, op.cit* hal* 56*

29)* Voorste Strooo-arrest.
H.R. 19 Maret 19^3 19l43 Ho* 312*
Prins, Pengantar Hukum Adralnlstrasl Indonesia, hal, l*+3, 
Djasadln Saraglh, op .cit. hal* 83*
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pekarangan yang terancam akibat yang meruglkan yang terjadi 
sebagai akibat dari tindakan in it seharusnya men Jadi baban 
Kota -  Praja%
Dari arrest-arrest tersebut diatas 9 dapat kita tarik kesim- 
pulan sebagai berikut t
a* Terhadap onrechtmatige crverheidsdaad maka pasal 1365 - 

K,U*H.Perdata (1&63 BW) berlaku tidak saja terbatas pa
da perbuatan-perbuatan/tindakan-tindakan Pemerintah yang 
melanggar hukum perdata9 tetapi juga berlafcu terhadap tin- 
dakan-tindakan Pemerintah yang melanggar hukum publik* -

b. Pengertian melanggar hukum tidak terbatas pada hal yang 
nyata-nyata melanggar hukum yang dapat merugikan orang 
la ln9 tetapi pun juga apablla Pemerintah telah tidak me- 
lakukan aikap berhati-hati sebagalmana mestinya sehlngga 
dengan sikapnya tadl telah dltlmbulkan kerugian-kerugian 
pada orang lain*

Pemerintah sebagai organ dalam menyelenggarakan ke- 
tertiban dan kesejahteraan umum seharusnya apablla la  bar- 
tlndak secara hati-hati9 cerraat9 harus raemportlmbangkan se- 
cara tidak berat sebelah dalam pelbagai kepentingan yang 
diaerahkan kepadanya9 harus memperhatikan pula kaldah ke • 
cermatan meskipun andolkata Pemerintah itu  bertindak dalaa 
fungsinya sebagai penguaaa dan bukan sebagai manusia priba- 
d i. Tindakan yang sevenang-venang (villekeur) atau menya - 
lah gunakan kekuasaan (detoumement de pcuroir) adalah 
merupakan suatu keadaan yang sering timbul sehlngga aenga- 
kibatkan ketldak puasan rakyat atas perbuatan-perbuatan / 
tindakan*tindakan Pemerintah tadl*

Tetapi dengan perkembangan in i9 apakah berartl le  -  
gara harus bertanggung javab terhadap setlap kerugian yang 
dltimbulkan darl perbuatanxya# Mangenai ia l  in i tidaklah 
dapat secara langsung penulis mengatakan ya atau tldak9se
bab hal-hal tersebut mengandung didalamnya beberapa aspek 
yang berhubungan dengan pelaksanaan tug as Pemerintah dalam 
menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Bagalmanapun juga9 
Negara (i*e* Pemerintah) sebagai subyek hukum 9 mempunyai 
kedudukan hukum yang istimeva darlpada subyek hukum biasa
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laiimya yang pada suatu vaktu dapat meaaksakan kehendaknya 
meskipun hal ltu  dapat dlkatakan melanggar hukua, apablla 
kepcntlngan umum menghendaki.
Apakah Pemerlntah dapat begltu saja dlpersalahkan atas per* 
buatan organ-organnya hal in i memerlukan pembahasan tersen* 
d ir i, yaltu mengenai sampai dimanakah unsur kesalahan her* 
laku terhadap onreehtmatige orerheidsdaad*

k. Sanpal berana lauh unsur * kesalahan " berlaku dalam 
onrechtmatlge Orerheidsdaad*

Dlmuka flalma bab I I  baglan kedua telah kita uraikan 
bahwa untuk adanya pertanggung Javaban seorang subyek dalam 
perbuatan melanggar hukum, maka kepadanya harus dapat d l -  
buktlkan adanya kesalahan. Berturut-turut telah klta ural *  

pula mengenal apa yang dimaksud dengan kesalahan dan 
luas pertanggung Javaban seorang subyek atas suatu perbuat
an melanggar hukum, balk seoara langsung maupun tldak lang* 
sung msmkebani dirinya. Berhuhungan dengan hal tersebut,din 
malihat bahva dalsm suatu negara hukum modern soring ter -  
jadl perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Negara, 
maka kita akaribertanya * sampai sejauh zaanakah unsur kesa • 
lahan in i berlaku terhadap onrechtmatlge orerheldsdaad yang 
bersangkutan* Balam bab I I  baglan ketlga i telah penulls u* 
ralkan bahva Pemerintah/Penguasa dapat dlgugat atas dasar
perbuatan melanggar hukum, tldak saja terhadap perbuatan 1 ^r ,
yang nyata-nyata berslfat melanggar hukum, tetapi Juga te r-x ~ 
hadap slkap berhati-hatlnya Pemerlntah dalam manjalankan tu* 
gaanya. Tetapi, dalam hal ln l mengandung pcngertlan bahva 
gugatan-gugatan tersebut bukan merupakan suatu sebab yang ~ 
menghalang-halangi tugas Pemerlntah dalam menjalankan tugas- 
nya.

Serlng klta mellhat gugatan seseorang partlkellr ter
hadap Pemerlntah tldak dapat dlkabulkan oleh hakim dengan a* 
las an bahva hal tersebut berhubungan dengan tugas Pemerlntah 
yang dldasarkan pada kebljakaanaan. Meskipun telah menjadl 
pendapat umum bahva hakim dllarang menilal kebljaksanaan Pe
merlntah, tetapi menurut penulls sangatlah perlu untuk mene- 
laah hal tersebut leblh lanjut berhubung s ifa t kebljaksanaan
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Itu sendlri terhadap peraturan yang mungkin/tolah terlang* 
gar* KeM.Jaksanaan Pemerintah yang merupakan senjata ampuh 
bagi Pemerintah dalam meaaksakan kehendaknya, bagalmanapun 
juga tidak akan terlep&s dari kenyataan bahwa kita diha - 
dapkan pada dua kepentingan yang saling berbenturan yaitu 
diaatu pihak hak-hak seseorang telah diakui adanya oleh ha* 
kum, dengan kekuasaan tertinggi yaitu Pemerintah, yang aen- 
jalankau tugasnya sesual dengan wewenang yang diberikan ke- 
padanya oleh ftegara* dilain pihak*.
Eisamping itu, s ifa t dan hakefcat kebijakaanaan sendiri se -  
ring-sering meniisbulkan tindakan sewenang-wenang dari Peae- 
rintah dan adanya penyalah gunaan kokuasaan (detourneaent 
de pouvoir) dari Penerintah**

Pengertlan detour neaent de pouroir dapat penulis ar- 
tikan sebagai "aonggunakon wewenang yang diberikan kepada - 
nya untuk memperhatikan keponttngan mam lain darl pada ke- 
pentingan yang diaakgudkan dengan peisberian wewenang itu*'1 
Detournejnent de pouvoir yang berasal dari Conceil d’ Etat ^  
Perancia itu  sebetulnya bukanlah suatu hukum tata usaha Ne
gara yang umus, melaiiikan porucmsan dari pada suatu aksl ter- 
tentu karena eksea de pouvoir yang telah diakui dan diolth 
oleh Conceil d’Ktat Perancis dan selanjutnya pengertlan itu  
telah tunbuh dalam rangka suatu sistin hukum yang sangat 
lega lis tis  dimana bag! netiap wewenang haruslah dapat d i * 
tunjuk dasar hulcumnya, dimana tidak dikenal adanya wewenang 
yang diberikan dengan ruaus-rumus umua. .
Peradilan Tata Usaha Perancis menerima adanya detourneaent 
de pouvoir itu  dalam tiga golongan sebagai berikut * ^

1, Apablla seorang pojabat Pemerintah aempergunakan 
suatu wewenang dengan sesuatu yang nyata-nyata bukan untuk 
kepentingan umum, melainkan dengan tujuan pribadi dan tujuan

3®̂ * Conceil d,JEtat adalah pengavas Juridis terhadap seoua 
perbuatan badan-badan Pemerintah (Penguasa)*
Jadi semacam Mahkaaah dibldang Administrasi.

on )
# Poolje, Pengertlan Umuo Ilmu Pemerintahan* 

tahun 1953 hal. 137.

*5
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politlk .
2* Apablla seorang pejabat momerlntahkan menggunakan 

suatu vevenang dengan suatu tujuan yang harus nyata darl 
surat-surat yang bersangkutan, yang bertentangan dengan ke- 
tentuan darl undang-undang yang menjadi dasar hukum darl 
vevenang ltu*

3* Apablla seseorang pejabat Pemerlntah menjalankan 
suatu vevenang dengan suatu tujuan la in  darlpada yang nyata 
dlkehendakl oleh undang-undang dengan vevenang ltu.
Oleh para ahll hukum telah ditlmbulkan banyak persellslhan 
pahaa aengenai apakah a rt! sebenamya darlpada detournement 
de pourolr ltu #
Prlns mengartlkan sebagal berlkut *
"Pada tlngkat Jurisprudent! pada saman sekarang ln l menge - 
nal pengertian penyalafc gunaan kekuasaan maka rupanya t i  -  
dak ada alas an la g ! menggunakan suatu detournement de pouvoir 
yang luas, yang dapat meliputl bermacam-macam bentuk dlskrl* 
mlnasl yang bertentangan dengan keadilan* Bilamana seseorang 
tatap hendak mempertahankan pengertian detournement de pou * 
vo ir m l untuk menyatakan suatu mac am Jenis istimeva penya- 
lah gunaan kekuasaan, maka menurut pendapat kaml pengertian 
detournement de pouvoir in i hanya dapat dipakal untuk menya- 
takan suatu kekurangan dalam suatu perbuatan yang dladakan 
Administrasl Negara, oleh karena Administrasl Negara ltu  me* 
nggunakan vevenang yang diberl kepadanya untuk menyeleggga- 
rakan suatu kepentlngan umum lain darlpada kepentlngan umum 
yang soharusrya dlselenggarakan menurut tujuan vevenang * 
i t u * , ,5 ^ .

Jadl d lsln l dapat dlkatakan bahva detournement de pourolr ada9 
b Han ana suatu alat Negara menggunakan vevenangnya untuk me- 
nyelenggarakan suatu kepentlngan yang la in  darlpada kepen * 
ting an umum yang ctlmaksud oleh peraturan yang men Jadi dasar 
darlpada vevenang ltu*
Beberapa contoh detournement de pourolr t

1. Seorang Walikota mettberi perlntah supoya semua ten- 
pat dans a dlkota harus didaftarkan* dan pada pendaftaran ltu

3^* Prinsi op.cit. hal !*&•
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harus dipenuhi beberapa syarat istlmeva. Oleh Walikotaf *ya- 
rat-syarat Itu disusun secara istimewa sekali sehlngga ha - 
nya tempat dans a yang menjadl kepunyaan Walikota sendiri 
yang dapat memenuhinya. Wewenang dipergunakan Walikota Itu 
untuk mencegah persalngan yang telah beberapa vaktu lamanya 
oleh tempat dnnsa orang la in  terhadap tempat dansa sendi -  
r l » " 3 3 ) 'a

2. Walaupun tidak ada peraturan kota yang dapat d i- 
pakai untuk menutup ruiaah-rumah tempat penjudian dan tempat 
polacuran, stasih juga sebuah rumah yang sangat kecll dan 
yang dlsangka menjadl tempat pelacuran* dltutup Walikota de- 
ngan alasan bahwa rumah itu  akan dipakai sebagai asrama pe- 
gawai negeri

3. Adanya penolakan isin  membuat bangunaiL, kecuali 
b ila  yang berkepentingan melepaakan sebaglan kecil dari tap 
nahnya untuk pelebaran jalan besar atau jalan kecil. Dislnl 
kita jumpai dua kepentingan yang terpisah yang tidak mung - 
kin dlcampur* yaitu penyelenggaraan perumahan yang baik do
ng an penyelenggaraan lalu lintas yang balk...
Dari contoh-contoh diatas dlmana dlmungkinkan adanya penya
lah gunaan oleh Administrasi (Pemerintah) yang dapat menlm* 
bulkan kerugian pada seseorang/subyek lain, maka d isin i di* 
hadapkan pada persoalan s "Dapatkah detoumement de pouroir 
dipakai sebagai dasar gugatan onrechtmatige orerheidsdaad11? • 

Jawaban pertanyaan diatas adalah penting, sebab se * 
pert! kita ketahui perbuatan Pemerintah yang dapat menlm 
bulkan kerugian pada seseorang lndirldu hanya dapat dlba * 
talkan berdasar dua mac am alasan,yaitu t

a. bertentangan dengan undang - undang. 
b* bertentangan dengan kepentingan umum. 

terhadap suatur perbuatan Pemerintah yang menlmbulkan keru 
gian pada seseorang ip&bilttuperbuatan tersebut jelas bar * 
tentang an dengan undang-undang, maka dalam hal in i kepada 
hakim Pengadilan Negeri diberikan wewenang untuk memeriksa

°0trecht op*cit.-hal. 1255 
3M« Utrecht, lo c .c it.
&>•  ibid. hal, 126.
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dan aembatalkan porbuatan Pemerlntah tadl.
Tetapi apablla perbuatan Pemerlntah tersebut diambil berda- 
sarkan pertimbangan "demi kepentlngan umum” maka persoalan- 
nya men jadl la in . Dlslnl telah diterima azas bahva "pertim- 
bang an pertentangon tldaknya porbuatan Pemerlntah dengan ke- 
pentlngan umupttldak dapat diserahkan kepada hakim, tetapi 
tetap tlnggal ditangan Pemerlntah sendlri” .
Hal ln l dapat klta makluml karena pertimbangan pertentangan 
tidakrya suatu perbuatan Pemerlntah dengan kepentlngan umum 
ltu  semata<»mata adalah merupakan kebljak3anaan Pemerlntah 
dan telah menjadl pendapat umum bahwa hakim dllarang men! * 
lad suatu kebljaksonaan yang dljalankan oleh Pemerlntah.

Terhadap detournement de pouvoir dlatas, semula ada 
us aha darl sementara sarjana untuk meletakkan lenbaga ter -  
sebut dalam katagorl bertentangan dengan undang *  undang. 
Mereka nenggggnk&kan bahwa bilamana ditlnjau darl sudut ke - 
kuasaan formil yang diberi oleh undang-undang kepada Admin- 
nistrasi Negara, formil detournement da pouvoir ltu  bukan 
suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, o- 
leh karena Administrasl mengadakaimya maka Administrasl Ne
gara (fon a il) tldak bertlndak dlluar batas tersebut, sedang- 
kan bilamana dltinjau darl sudut maksud pembuat undang-un - 
dang ketlka member! kekuasaan ltu kepada Admlnlstrail Negara 
maka detournement de pouvoir tersebut sudah tentu suatu per
buatan yang bertentangan dengan undang-undang.
Maka darl ltu detournement de pouvoir tldak dapat dlbatalkan 
dengan menggunakan alasan bertentangan dengan kepentlngan u- 
mun, seperti yang menjadl keblasaan dalam praktek -
trasi Negara, melalnkan harts dibantah dengan menggunakan 
alasan bertentangan dengan undang-undang,
Jadl pertlmbangan ada tldaknya detoumeznorfc de pouvoir terna- 
suk competensi hakim biasa •

Dlslnl klta lihat sebetulnya mereka berusaha untuk 
meletakkan lembaga detournement de pourolr tersebut kedalam 
vevenang hakim biasa (Pengadilan Negerl) karena menurut ang-

365• Ib id . hal.127.
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gapannya justru haklmlah merupakan satu-satunya alat Nega- 
ra yang bersifat obyektif •
Atau pendapat diatas, Utrecht dengan keras telah mensntang- 
nya# Dengan berpokok pangkal pada pendapat bahwa detourne - 
sent de pouvoir itu  senata-nata adalah merupakan suatu per- 
buatan "belaid* (kebijaksanaan), ia  mengemukakan bahwa *

Biarpun suatu ketetapan bertentangan de
ngan maksud penbuat undang-undang Jang men -  
Jadi dasar ketetapan itu , raasih Juga kita 
belum dapat mengatakan dengan begitu saja bah
wa kotetapan tersebut bertentangan dengan un
dang-undang yang men jadi dasamya. Bertentan^ 
an dengan maksud pembtat undang-undang tidak 
dengan sendirinya (otomati§) berarti berten - 
tang an dengan undang-undang, Apalagi — in i - 
lah khusus terjadi dalaa hal peraturan-pera - 
turan perundang-undangan yang su&ah berlaku -
- naksud penbuat undang-undang bukanlah faktor 
yang satu-satunya nenentukan tujuan undang - 
undang dalaa pergaulan sosial. Hukum yang ter- 
cantun dalam undang-undang (sebetulnya sistim 
materiel dari hukum) tetap meneruskan perken- 
bangannya juga pada waktu octciah penotapan - 
nya dalam undang-undang itu . Oleh sebab itu  
dikeaudian hari dapat terjadi hal maksud pen
buat undang-undang berlalnan sekali dengan tu-

iuan (sosia l) yang baru dari undang-undang - 
perbedaan in i dapat dibuktikan dong an penaf- 
airan)1l.*..»37 )*

Disini Utrecht berpendirlan bahwa tidak sesuai (ber
tentangan) dengan maksud pembuat undang-undang itu tidak 
berarti bertentangan dengan hukum. Bahwa Administrasi He - 
gara aemerlukan suatu kemerdekaan (fre ies Ermessen) yakni 
suatu kemerdekaan yang pada dasamya aengijinkan Adminis - 
trasi Negara mengutamakan t1doelmatighQid,t dari pada "recht- 
matig held11 karena Bering suatu perbuatan Administrasi Ne
gara lebih bdrupa suatu perbuatan beleid yang berdasarkan 
kebijaksanaan Pemerintah daripada suatu perbuatan hukum 
yang sungguh-sungguh, sampailah Utrecht pada kesimpulan I 
"bkhwa detourneaent de pouTCir itu soal mengenai bijaksana 
tidaknya beleid Pemerintah dan dapat dibantah dengan meng- 
gunakan alasan bertentangan dengan kepentingan umum*1.

Menurut penulis baik pendapat pertama naupun penda-
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pat Utrecht berusaha untuk menempatkan lembaga detourne * 
ment da pourolr ln l dalam satu katagorl tertentu yang ber- 
keleblhan, yang sebetulnya apablla hal tersebut diterapkan 
dengan sungguh- sungguh kedua-duanya akan menlmbulkan kons- 
kwensl yang tldak klta inglnkan. Dlsatu plhak berusaha un- 
tuk menempatkan detournement de pourolr dalam llngkungan 
kekuasaan hakim biasa, akan menlmbulkan konskvensl bahva 
Administrasl Negara (Pemerlntah) akan terlalu terbelenggu 
dalam llngkungan geraknya sehlngga apablla dalam tugasnya 
untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat ltu  terbentur 
kepada keadaarwkeadaan atau syarat-syarat yang tldak dapat 
dlponuhl (karona hal tersebut berada dlluar wewenangny a) pa
da hal tlndakan Pemerlntah aaat dlperlukan deal kepentlngan 
umum, maka aklbatnya dlsln l tugas Pemerlntah akan menemul 
jalan buntu (kemacetan). Dalam hal ln l Pemerlntah sama sekar 
U  tldak dlberl kesempatan untuk melakukan perbuatan atas 
dasar kebljaksanaan yang dalam hal-hal tertentu perlu dlam- 
b ll.  Seballknya, Utrecht dllaln plhak berusaha untuk menem- 
patkan detournement de pourolr dalam llngkungan kekuasaan 
Pemerlntah sendlri sebagal suatu tlndakan beleld belaka* 
Dengan member! "kemerdekaan" yang sangat berkeleblhan kepa
da Pemerlntah guna mevujudkan “Welfare-State", dlsln l U- 
trecht melupakan bahwa bagalmanapun bentuk penguasa ltu ,t l

dak leblh darlpada orang perseorangan saja yang sesual s i -  
fatnya sebagal orang perseorangan ltu  tldak lepas darl ke -  
mungklnan-kemungkinan tlmbulnya kelalalan atau kurang ber - 
hatl-hatl sebagalmana mostlnya dalam bertlndak, meskipun 
hal ltu  merupakan tugas pang dlberlkan oleh Negara padanya, 
TidckikafK Pemerlntah dapat dlpersalahkan apablla fttlakuan - 
alat-olatnya sopatutnya tldak dapat dlanggap lag l sebagal 
suatu hasll mempertlmbangkan satu dengan lain akan berbagal 
kepentlngan yang diserahkan untuk dlselenggarakan oleh me - 
reka, atau dengan perkataan lain apablla Pemerlntah ltu  da* 
laa mempertlmbangkan berbagal kepentlngan ltu  sangat berat 
sebelah aekall ?• Maka dengan mellhat dua pandapat tersebut 
dlatas, menurut penulls dales persoalan detournement de pou-
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ro lr  in i, hondaknya hakim dales *e»erikaa'';p*frkarasya in i, 
meninjau keadaan masing-masing eatu-peraaiu, karena dlsini 
terlibat dua macam kepontingan lalah kepontingan umum di -  
aatu pihak dengan kepontingan orang perseorangan d ilain - 
pihak* Apablla ternyata dong an adanya t i ndakan Pemerintah 
itu  ditimbulkan kerugian orang perseorangan yang sangat ~ 
berat, yang dengan kerugian itu  hanya diperuntukkan menyo- 
lenggarakan kepontingan umum yang sangat ring an Baja, ma - 
ka dalam hal in i tindakan Pemerintah tadi harua dianggap 
bertentangan dengan kewajibon hukuanya, sehlngga dengan de- 
oikian tindakan Pemerintah dianggap sebagai perbuatan me - 
langgar hukum*.. . . ^  Bagalmanapun juga berkuaaanya Pane - 
rintah itu, dalam bertlndak harus memperhatlkan kaidah-ka- 
idoh hukum yang berlaku. Penghormatan atas hak-hak perse - 
orangan tyang »timbal- sebagai salah aatu unsur yang penting 
dalam suatu Negara hukum hendaknya betul-betul diindahkan. 
Bagaimanapun juga Pemerintah vajib mengganti kerugian apa- 
b ila  tindakan Pemerintah dirasa sangat meruglkan kepenting- 
an orang perseorangan meskipun hal itu  dijalankan demi ke- 
penting an umum*

Di Negeri Belanda sendlri mengenal detourneaent de 
pouvoir in i telah diakui sebagai alasan untuk memohon ban
ding administratief suatu perbuatan Pemerintah*
Paaal 58 Ambtenanenvet meaungklnkan hal diatas dengan me -  
muat * "Apablla ternyata suatu alat negara monggunakan ve- 
venangnya untuk menyelenggarakan suatu kepontingan lain 
daripada yang dlmaksud oleh undang-undang yang memberl wo- 
venang itu  kepadanya.* *•
Dengan adanya paaal tersobut, kamungklnan-kemungklnan un - 
tuk membantah detournement de pourolr Itu, d i Negeri Belan
da telah diterlma baik untuk seluruh lapanfgn pekerjaan -  
Administrasi Negara .

Jurisprudensl mengenal detournement de pouvoir In i 
pernah terjadi d i Negeri Belanda dengan arrestnya tanggal *

38) .  Llhat Wirjono Prodjodlkoro, p .c it. hal. 7 *̂
39)* Utrecht, op, d t .  hal. 130.
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13 Hop«rib« 1936.......Arrest in i borkioar pada peri* -
tiva  sebagal taerUsut >

Seorang vajlb m illter bornaaa de Boer aenuntut gazw 
t l  rugi kepada Pemerlntah Belanda berhubung la  telah men * 
jadl inralid karena porlakuan kurang balk yang dlalaal pa* 
da vaktu menunalkan kevajlbannya berdlna* m illtor.
Hog* Raaddalam keputusannya menetapkan bahva *

"Penerlntah mamang dapat dlpersalahkan b ila
mana ternyata kelakuan alat-alatnya sepa * 
tutnya tldak dlanggap lag l sebagal suatu * 
hasll merapertlabangkan satu dengan lalnnya 
akan berbagal kepentlngan yang diserahkan • 
untuk dlselenggarakan oleh mereka....... **#).

-  Dalam suatu perkara perumahan d l Doetlnchen dlwana * 
tlndakan penguasa (Walikota) yang menuntut ruangan untuk te«* 
pat tlnggal kepunyaan seorang partlkellr, adalah merupakan 
suatu tlndakan a evenang -venang sehlngga hakim dalasi hal ln l 
berkuasa untuk memerlksanya.
Dalam keputusannya H.R. berpendapat >

'’bahva sekallpun suatu undang-undang hendak 
mengecuallkan pengavasan kehaklman terha * 
dap pelaksanaan badan Administrasl. Ctamm 
bUa ternyata bahva vevenang atau kekuasa- 
an (pada pejabat) Administrasl ltu  dlpakal 
dengan cara sevenang*venang (vlllekeurlg ) 
artlnya apablla terbuktl bahva pejabat yang 
bersangkutan menurut plklran yang vajar - 
dan berdasarkan pertimbangan kepentlngan - 
yang bersangkutan tldak mungkln akan dapat 
mengaabil keputusan atau kebijaksanaan yang 
telah diarabilnya, maka hakim totap berve * 
nang mengadlll benar tldaknya kebijaksanaan 
(pejabat) badan Administrasl ln lM.,.tt2)

Darl arrest dlatas, dapatlah penulls kemukakan bahva perso*
alan*persoalan adanya detournement de pourolr maupun villi-

keur ln l adalah semata^mata aklbat adanya "freies Ernmssen"
yang dlberlkan Negara kepada Pemerlntah dalam menjalankan
tugasnya jtaltu mengenal slkap bagalmana yang seharusnya dl*
oabll oleh Pemerlntah dalam menghadapi persoalan-persoalan

tortentu, Atau dengan perkataan lain dapat dlkatokan,bahva 
detournement de pourolr ln l arfftinh berhubungan erat dengan 
kebljaksanaan Pemerlntah.

jJo). Arrest de Boer, llhafe Hoot Ho. 28.
*fl). Gouv Slok Slong, op.clt. hal. 56.
k2/. Sunarjati Hartono, Apakah Rule o f Lav, hal. **9.
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Dalam lingkungan hukum telah men jadi pendapat vasm 
bahwa pongawasan bijaksana tldakzjya suatu tindakan Pemerln- 
tah (doelmatigheids^controle) tidak dapat diserahkan kepada 
hakim/ tetapi tetap tings al dalam tang an Administrasi Nega
ra sendiri* sedangkan pengavasan atas bertentangan tidaknya 
dengan hukum suatu tindakan Pemerintah (rechtmatlghelds con* 
tro le ) diserahkan kepada Mminlotraal Negara (termasuk juga 
Pengadllan Administrasi Negara) maupun kepada hakim biasa. 
Dlterimanya azas in i dalam lingkungan hukum adalah beralas- 
&n sebab hal tersebut tidak berarti bahwa Pemerintah menge- 
nai kebijakaanaan sama sekali tidak bertanggung javab, jauh 
darl itu  masih ada M.P.R. yang berkesempatan ponuh untuk me* 
negur Pemerintah akan kebijaksanaannya* tetapi apakah dengan 
adanya kebijaksanaan in i Pemerintah begitu saja tidak dapat 
dipersalahkan ?. Dalam praktek, soring kita llhat gugatan 
seseorang partikelir terhadap Pemerintah tidak dapat dlka -  
bulkan oleh halrtfr disebabkan tindakan tersebut diambil ber- 
dasarkan kebijaksanaan sehlngga karenanya berada diluar kom- 
petensinya*

Pernah terjadi suatu perkara ^ V a itu  dalom tahun se- 
belum perang din ana Pemerintah Belanda telah digugat oleh • 
n.v.Joeng Liong Chan d i Henggsdengklok karena Pemerintah in i 
pada waktu - i membuat peker jaan ir igas i dikall Citarum te
lah mengabaikan untuk mengadakan persedlaan jikalau kali Ci
tarum itu  kebanjiran, Karena adanya peker jaan irrlgasl,pada 
vaktu terb lt banjirf penggilingan beras dlgudang-gudang ber- 
i s i  pad! kepunyaan penggugat nenjadi terendao air. Tatkala 
kepada opsichter irr igas i dlminta oleh penggugat untuk man- 
buat lubang-lubang dalam g i l i - g i l i  sehlngga air dapat monga- 
l i r  ketempat lain dan milifc penggugat tidak terendam a irt 
opsichter in i telah menolaknya* Pemerintah membela d ir i de* 
nga» mengeraukakan, bahwa sebagai Pemerintah, la  dalam tugas- 
nya pertaaa-tama harus mengutafcakan kepontingan umum. Apa * 
b ila  karena perbuatan Pemerintah in i dapat terjadi bahwa ke- 
pentingan seseorang dlrugikan, maka tidak dapatlah Pemerin
tah dipersalahkan. Harus dltimbang mana yang leblh berat,

**3)« Couw Gjok Siong, op.cit. hal. 58.
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kepentingeaa umum atau kepmtlngan perorangan, Jlka tak ada 
bcndungen g i l l - g i l i  yang dlbuat Pemerlntah ltu, maka banyak 
ten ah kepunyaan rakyat lainnya akan ter end aa. Dm Jika pe - 
gavai irrigaa i bermaksud pada waktu ltu  mcngabulktai pcrmin- 
tg&n paiggugat dan menoblo skm g i l l - g i l l  maka lain persil 
kepunyaon orang lain akan terendczu Diaini yang pen ting la -  
lah bahva dalga gugaten ltu  hakim talah merautusken *
"bahwa ma»mg dalam membuat peker jaan irrigaa i in i PcnGrln- 
tah telah bertlndak selaku penguasa dga harus moigutamak&n 
kopantingem umura". Pemerlntah tolah menlmbang kcmungklncai- 
kemungkinan keuntungen bag! kepentlngan umum dan keruglm 

bag! &3?or&g€Ei7 Bahva*apakah Pemerlntah ln l talah mania - 
bcng secara vajor, adalah merupakan kebijaksanaeaa Panerin - 
tch, yens bar ada diluar kekuasaan hakim*

DaXcen perkara A.E*8eptheno lavm Ponerintoh QepublikMt V
Indonesia ••»•••
Porsoalsrmya laleh pada penundaaan yang terus-oenerus terha
dap penyolenggaraah surat perintah pengosongan sebuah konar 
berdaaar keputusan Pengadilan Hegeri. Atas slkap Penguasa 
yang bersangkutan dalem hal in i U*P.D#$ maka penggugat me - 
rasa dirugiken dm mcngkwallalr tlndakan tersebut sebagal . 
seven tfig-venong. Dalm  keputuscn hakim, gugatan penggugat 
terhadap tergug&t pertama (Pemerlntah Bepublik Indonesia ) 
tidaklah dapat diterima dengan alasan *

"pcnetapcn suatu keputusan pengosongan oleh 
Kepala U.P*D* tldak nenimbulkan suatu ke - 
vajibtfi hukum kepadcnya terhadap umum un * 
tuk meloksaiak«3inyaH.

Seterucnya dikatakm *
"••••bahva toh apakah kepala UPD setelah me- 
ngeluarkoi suatu perintah pengosongan ltu, 
terser ah kepada kebijbksenaan kepada U*P*D* 
oleh karena nolulu suatu boleidskwestle dan 
hakim tldak diijinkan turut caapur tsngoi".

-Daloa perkara Sle Tiang DJvan lavan Pemerlntah Repu- 
b ilk  Indonesia* **.* .**5)
Dalaa perkara in i telah dlputuskan bahva hakim bervenang un
tuk mengorekal tlndaken Pemerlntah yang melanggar peraturan- 
peraturan dan karenanya bersifat onrechtmatlg* Sedang mo* 
ngcnai persoilan doelmatlgheid, dengan mensltlr pendapat

Hukum, th. 1957 Ho. 3-1*, hal, 98-U1.
^5). Hukum. th . lQ 'rt Ho- ^ - 4 .  h a l .  1 0 1 - 1 0 6 .

*
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Hoffmann, keputusan Bechtbank Den Haag tanggal 13 Maret -
1950 dan arrest 1 *B, tanggal 30 Juni 1950, hakim memper - 
tiobangkan 1

''bahwa adalah pendapat umum dalam jurlapru- 
densi* bahva hakim pada umumnya tidak di- 
perkenankan menafsir apakah suatu tindak
an Pemerintah adalah bijaksana atau tidak, 
karena soal in i mengenal kebijaksanaan - 
Pemerintah"*

"bahwa meskipun andaikata tindakan Pemerin-
tah merupakan suatu detournement de pou - 
vo ir, yaitu jika kekuasoan Pemerintah di- 
pergunakannya untuk tujuan lain darl pada 
tujuan sabonaraya, hakim ton tidak diper- 
kenankan oampur tang an didalamnya, stlama 
dan sekedar Pemerintah secara formil te - 
lah bertindak dalam batas-batas kekuasaan 
nya menurut per aturan" *

"bahva hakim dalam soal kurang atas bllak- 
sananya tindakan Pemerintah lonjuist Over*

-h«idsboleid) baru berkuasa campur tang an 
31ka tampak suatu tindakan sevenang-venang 
Cdaad van villekeur), yaitu suatu tindak
an yang menurut ukuran keputufcan adalah - 
tak sesuai dengan kepentlngan umum. 11

Dari keputusan-keputusan diatas, kiranya dapat penull* 
slmpulkan bahwa dalam hal kebijaksanaan Pemerintah b ila  
tidak terllhat tindakan yang nyata-nyata bersifat seve- 
nang-wenang, hakim dilarang menilai atau mengadili Peme
rintah*

Tujuan pokok daripada hukum, apablla hendak di -  
redukal pada suatu hal saja adalah ketortiban (order)• 
Kebutuhan akan ketertlban inilah syarat pokok bagl ada
nya masyarakat manuals yang teratur. Lepas dari aefeala 
clta-o lta  akan hal-hal lain yang juga men jadi tujuan da
ripada hukum, ketertlban sebagai tujuan utama hukum,se- 
rupakan suatu factor obyektif yang berlaku bagl segala 
aasyarakat aanusla dalaa segala bentuknya.
Hanuala, masyarakat dan hukum adalah merupakan pengertlan 
yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Keadilan yang r e la t if  
berbeda dalam is l  dan ukurannya menurut masyarakat dan 
zamannya adalah tujuan pula daripada hukum dlsamplng ke- 
tertiban* Bukanlah ketertlban itu  dapat terlaksana dengan
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balk M ia  keadilan dijaga sebalk raungkin *•
Selaln oleh hukum, kehldupan menusia dalam masyarakat sola- 
In dipedomani moral nmnusla Itu sendlri, dlatur pula oleh 
ogama, oleh kaidah-kaidah suslla, keaopanan, adat kebiasaan 
dqn kaldah-kaldah sosial lalnnya. Antora hukun dan kaidah - 
kaidah sosial lalnnya itu  tordapat hubungan $ olln-aten J alin  
yang erat, yang satu memperkuat yang lainnya*

Factor lain yang bordampingan dorian hukua lalah ke- 
kuasaan, Kekuasaan soring beraurabor pada wewenang fo rn il -  
(formal authority) yang memberikan wewenang atau kekuasaan 
pada seseorang atau suatu plhak doles suatu bidang tertentu* 
Dalaa hal dealklan dapat kita katakan bahwa hukum Itu her - 
stsnber pada suatu leabaga hukum yaitu ke t  entuan-ko tentuan 
hukum yang mongatur pemberlan wewenang tadi* Hukum sendlrl 
dilain plhak monentukan paksaan bagl penerapan kctontuan - 
ketentuannya agar hukum itu  d itaati. Dalam hal in i hukum me- 
oerlukan kekuasaan bag! penegaknya. Tanpa kekuasaan maka hu
kum hanyalah akan merupakan anjuran belaka* Darl in i dapat 
kita tarlk garls bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan 
lalah bahwa hukum memorlukan kekuasaan bag! pelakganaanrqrat 
seballknya kekuasaan itu sendlrl dltentukan batas-batasnya - 
oleh hukum* Kekuasaan itu sendlrl balk atau buruk tergantung 
pada kita sendlrl b again ana menggunakannya. Ia  merupakan su
atu unsur yang mutlak bagl kehldupan masyarakat yang tortlb 
bahkan setlap bentuk organisasi yang teratur* Akan tetapi 
karena s ifa t hakekat kekuasaan Itu,untuk dapat beraanfaat ha
rus ditetapkan ruong lingkup, arah dan bataanya* Sekali di -  
tetapkan hendaklah pengaturan kekuasaan dipegong teguh* In i
lah in t i darl pengertlan bahwa kekuasaan harus tunduk pada 
hukum*

Karena besamya pengaruh kekuasaan sebagai unsur pe - 
ngatxftr kehldupan masyarakat ini* maka selain pengaturan,pen- 
tlng mengenal soal bagalmana harus dlperhatlkan watak-vatak 
dan s ifa t-s ifa t yang harus dimillkl oleh peaogangnya, soiling- 
ga jelas kiranya bahwa tidak 3otiap orang dengan begltu saja 
bis a dlserahi kekuasaan* Untuk dapat monogang dan menjalan-
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kan kekuasaan harus betul-betul diperslapkan untuk ltu* 
Penempatan dengan sac ora serampangan menimbulkan hal -  hal 
yang tldak dllnginkan oleh aasyarakat, akan menlmbulkan 
tlndakan sewenang-wonang yang akhiraya pun Juga akan no • 
nlmhulkan kekacauan dikalangan nasyarakat*

Kebljaksanaan yang dapat klta artlkan sebagal auatu 
putusan yang merupokan penyelosaian oleh pejabat yang ber- 
wonang mengenal suatu aoal tortontu yang dlambU dalam 
rangka tugasnya adalah sangat komplex* Ada kalanya Pengua
sa mempergunakon kebljaks anaan sedcmikian rupa sehlngga - 
tlndakan-tlndakan mereka aama sekali tldak berdasarkan hu- 
kua yang telah ada.
Contoh yang masih segar dalam Ingatan kita lalah perkara 
Ten P in .........^
Dalan perkara tersebut, H6 keluorga penghuni komplex Xen -  
Pin menggugat Gubernur kepala D*C*I. Jakarta atas dasar - 
perbuatan melanggar hukum* Komplex Ton Pin yang scluas £ 
10*000 M2 in i oleh Pemerlntah D*C.I* akan dlperuntukkan ba- 
g i  tempat pembangunan komplex perhotelan.
Dltentukan dalazn suatu ketetapan bahwa para peailikL tanah 
(bangunan), para pcmegang hak atas tanah dan atau para po
ny ewa bangunan yang bersangkutan dllarang mcnlndahkan hak- 
nya kepada plhak lain dengan cara apapun Juga, dcaiklan - 
pula untuk melakukan perubahanAiemperluas bangunan dan so- 
gala bantuk perbaikan bangunan*
Uidalam eksepsinya, tergugat antara lain mengenukakan bah
wa Pengadilan Negerl Istlmewa Jakarta tldak berwenang me - 
ngadlll perkara tersebut sebab surat keputusan Gubernur - 
D*C*I* Jakarta tadl adalah suatu tlndakan bljaksanaan Po - 
merlntah D*C.I.Jakarta* Kksopsi tergugat dltolak oleh Peng
adilan tfegeri Istlmewa Jakarta dengan raengemukakan/tocmper- 
timbangkan 9

"bahwa kebijaksanaan Penerlntah lalah subtil 
tlndakan yang harus didos arkan atas hukum 
atau undang-undang yang berlaku"*

1+6), Hukum dan keadllan, tahun I  No* 2, hal* 51 
Djasadln Saraglh, op.elt* hal* 52*
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"bahwa menurut Jurisprudensi H«Rt 16 Pa* 
bruari 1932 ditu lis bahwa * "Hat Over - 
heidsbeleid staat a lt Zodanig niat tar 
beroordeeling ran dan reohter« Waar der- 
halva geen rechtsplicht ia geschondon, 
noch iribreuk ia genaakt opgaan burger -  
l i jk  recht, revert ean tekortkoming in 
d it beleid niet op een onrechtmatlge * 
daad" Jika kalau dalam hal sebaliknya 
yaitu jlka ada kewajiban hukum yang di- 
langgar dannjika tor jadi pelanggaran ter 
hadap hak perdata seseorang, maka memang- 
lah terdapat suatu onrechtmatigedaad" •

Menurut pengadilan tersebut larangan untuk memlndah ta -  
ngankan (vervreemden) hak para pemillk/penyeva, merupakan 
suatu larangan secara umum yang mengurangi kebebasan para 
penggugat didalam melaksanakan hak mereka atas tanah dan 
rumah mereka karena dengan deaikian maka salah satu c ir i  
pokok daripada hak milik atau hak guna bangunan, yaitu 
kebebasan untuk "vervreemden* haknya itu kepada orang la* 
in, lalu tidak ada l a g i , * , , ^ f Jadi ketetapan tergugat 
merupakan larangan umum yang tidak ada dasar hukumnya, Ma
ka berdasarkan hal diatas, Pengadilan menyatakan bahwa su* 
rat ketetapan tergugat bukan merupakan kebijaksanaan Peme* 
rintah tetapi suatu tindakan melanggar hukum*
Darl keputusan tersebut diatas, dapat penulis simpulkan 
bahwa meskipun oleh umum diterlma bahkan hakim tidak boleh 
menilai apakah tindakan Pemerintah dilakukan secara bijak- 
8ana atau tidak toh hakim masih dapat mempertlmbangkan apa
kah perkara yang dihadapihya tersebut terdapat pelanggaran 
hukum atau mengenal suatu kebijaksanaan,

Telah penulis terangkan diatas, kebijaksanaan dlam* 
b i l  apablla kepontingan umum monghendaki, Justru karena * 
"Xepentingan umum" inilah menyebabkan suatu gugatan tidak 
membawa has 11 yang balk* Hal in i dlsebabkan karena amat * 
sukarlah untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh

Llhat juga kaputusan Pengadilan Negori Jakarta Puaat 
No. 611/1970 G, Perkara Renoana Polder Plult; Hukum 
dan Koadilan No. 5 .th .II hal. 55.

U7)
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Pemerlntah bukanlah suatu kepentlngan umum tetapi suatu 
kepentlngan lain. Sukarlah untuk menarik batas antara apa- 
kah perbuatan yang dilakukan Pemerlntah ltu  bertentangan 
dengan undang-undang atau kepentlngan umum* Satu-satunya 
ukuran untuk mana hakim dapat turut campur dal am menllal 
tlndakan Pemerlntah tadl, yaltu apablla dalam batas -batas 
kepatutan tlndakan sengketa darl penguasa tldak dapat dl -  
ambll. Meskipun tlndakan Pemerlntah dilakukan berdasar ka- 
panting an umum tetapi apablla tlndakan tersebut melampaul 
batas kepatutan yaltu apablla secara morll sangat teroelm 
tanpa memperhatlkan kaldah-kaldah kecermatan, maka atas 
tlndakan Pemerlntah dapat dlpersalahkan*

Dl negerl Belanda pemah ter jadl suatu perkara dlma- 
na Hoge Raad telah memutuskan bahva meskipun tlndakan Pe -  
merlntah ltu  oleh hukum dlbenarkan, bahkan seharusnya ber- 
buat befltu, tetapi apablla dengan perbuatannya tersebut 
dltlmbulkan keruglan pada seseorang partlkellr la in , Peme
rlntah vajlb menggantl keruglan ltu*
Arrest ln l torkenal dengan nama "Voorste Stroom Arrest" * 
Kejadlan adalah demlklan

Gemeente Tilburg merencanakan pemberslhan air selo- 
kan. Untuk ltu la  menghadapl dua kemungklnan yaltu dengan*

1, Pemberslhan yang sempurna tetapi dengan beaya 
yang tlnggl.

2* Pemberslhan yang kurang sempurna dengan beaya 
yang rendah,

Dalam hal ln l la  memlllh kemungklnan yang kedua* Dengan pl- 
llhannya ltu  mengaklbatkan udara dlsekltarnya sungal Voor- 
ste menjadl busuk baunya, karena air selokan yang tldak se
cara sempurna dlborslhkan ltu, sehlngga menlmbulkan kegellp 
sahan pada penduduk seklfcarnya. Seseorang dlantaranya yaknl 
tukang jagal, menuntut gantl fugi darl Gemeente dengan ala
san perusahaannya dlruglkan, Gemeente tldak berhasll dengan 
pembelaannya bahva la  melakukan tlndakan ltu atas dasar ke- 
pentlngan umum yang memerlukan*

lf8) .  llhat noot. 29*
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Dalam putusannya H.R, telah menimbang t
"Bahwa sekalipun Gemeente roelakukan suatu 
perbuatan yang termasuk tugasnya, akan 
tatapl b lla  dldalam rangka pelaksanaan tu 
gas itu  Pemerintah telah menimbulkan ke
rugian kepada seorang partikelir, maka Pe
merintah vajib membayar ganti rugi kepada 
plhak yang ditugikan itu"*

Darl arrest in i ternyata, sekalipun sama sekali tidak ter* 
jadi pelanggaran undang-undang ataupun penyalabgunaan ke - 
kuasaan oleh Pemerintah akan tetapi apablla dalam rangka 
pelaksanaan tug as Pemerintah itu  Pemerintah telah merugl * 
kan orang lain, maka Pemerintah vajib mengganti rugi Jcang 
diderita oleh plhak yang dirug ikan itu .
Dri keputusan H.B. diatas, dapat kita llhat bahwa bagalma- 
napun juga penguasa itu  tidak maha kuasa* Walaupun bertin- 
dak secara formil dalam batas undang-undang, namun la  ma - 
slh dapat dipersalahkan. Bagaimanapun juga dalam Negara hu» 
kum hak perseorangan haruslah dihormatl. Perseorangan dapat 
membela hak-haknya dengan cukup menuaskan apablla perbuatan 
Pemerintah adalah s îmiang-wenang atau mengabalkan sama se
ka li kepentlngan -  kopentingannya.

Darl seluruh uralan diatas, kiranya dapat penulis 
simpulkan *
1, Negara sebagai subyek hukum lain  daripada subyek hukum 

orang perseorangan blasa maka Negara mempunyai kedudukan 
istlmewa yang tidak dimilild. oleh orang perseorangan b l
asa tadi. Dalam keadaan denikian, terdorong karena tu - 
gaanya yang bersifat raultikomplex, maka Negara pada sua
tu hal dan vaktu tertentu berkuasa untuk memaksakan ke - 
hendaknya apablla kepentlngan umum memfcndang pcrlu.

3* Oleh karenanya Negara dalam tindakan-tlndakannya tidak 
dapat begltu saja dipersalahkan, Hal in i tergantung pada 
faktor-faktor tertentu yang menyertai*

3* Sehubungan dengan hal diatas, dalam llmu hukum telah di* 
terima suatu asas yaitu t "pengawasan atas bijaksana t i -  
daknya suatu tindakan Pemerintah (doelmatlghelds contro
ls )  tidak dapat diserahkan kepada hakim tetapi tetap
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tinggal dalam tqngan Administrasl Negara sendlri, sedanokan 
pengawasan atas pertentangan tldaknya dengan hukum suatu - 
tlndakan Pemerlntah (rechtmatigeheids control©) diserahkan 
kepada Administrasl Negara ( toumasuk ju ga  Pengadilan Ad -  
ministraai Negara) maupun kepada hakim biasa*
Tetapi dlslnl hakim masih dapat diberl kesempatan untuk rae- 
nimbang apakah tlndakan Pemerlntah tersebut merupakan tin  - 
dakan yang berupa pelanggaran hukum atau mengenai t l ndakan 
kebijaksanaon*

W.Tidak adanya formula umum mongenai batas-batas pengertian 
"kepentlngan mpum" maka akan sukarlah untuk menarlk batas - 
antara apakah perbuatan yang dillakukan Pemerlntah ltu  bor - 
tontangan dengan undang-undang atau kepentlngan warn, Oleh 
karenanya dlperlukan adanya ukuran^ukuran dalam menentukan 
tlndakan-tlndakan manakah darl Pemerlntah yang oleh hukua 
dianggap sebagal melanggar hukum, yaltu apablla dalam batas 
batas kepatutan tlndakan^tlndakan Pemerlntah ltu  Mflak ddpat 
dlatfbll atau apablla tlndakan Pemerlntah tersebut melampaui 
batas-batas kepatutan yaltu secara morll sangat tercela,ten- 
pa memperhatikan kaldah-kaldah kecermatan* Bagaimanapun iuga 
Negara dalam melaksanakan tugasnya tldak akan terlopas darl 
kaldah-kaldah kecermatan, kepatutanAepantasan dan kesuslla- 
an. Negara wajlb menggantl keruglan yang dltimbulkonnya mes- 
klpun tlndakan Pemerlntah tersebut oleh hukum dianggap benar 
(Voorste-^troom Arrest)*

Dengan dlakul dan diterlmanya ke^ungklnan-kemungklnan adanya 
onrechtmatige -  ovrerheidsdaad dlatas maka Negara tldak akan de 
mlklan audah melepaskan aklbat-aklbat yang merupakan tanggung 
javabnya atas perbuatan darl alat-alat perlengkapannya•
Hal ftampal berapa jauh Negara bertanggung jowab atas perbuatan 
alat-alat perlengkapannya akan penulls bahas pada bab barlkut- 
nya.
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AKIBAT CSJRECHTMATIQB OVERBBIPSPAAP

1* Pertanggung-lawaban Negara atas onrochtBiattao oyerholda

Apablla ternyata Pemerintah oleh Pengadilan telah 
dinyatakon bersalah melakukan perbuatan melanggar hulcun,raa- 
ka Negara vajib bertanggung jawab atas segala akibat yang 
ditJUabulkannya* Apa yang dilakukan oleh organ-organnya, se- 
lama hal Itu masih tetap dalam llngkungan kekuaaaannyaAo * 
wenangannya akan toenjadi tanggung jawab Negara, In i dapat 
kita mongertl sebab organ-organ tadi adalah merupakan alat 
belaka darl Negara*
Pemerintah sebagai salah satu alat perlengkapan Negara yang 
menjalankan roda pernorIntahan dengan segala kobljakaanaazmya 
guna msceallalr apa yang telah Hen jadi bobannya yaitu men - 
clptakan masyarakat yang adll dan makmur akan oelalu diban- 
tu oleh alat-alat perlengkapannya sendlrl yaitu Administra- 
al Negara* Kalau kita llhat dalam sistlm pemerlntahan Nega
ra kita* maka kesoluruhan pegawai negeri yang berada dlba - 
vah naungan departomennya oasing-masing* maka kesemua tin  - 
dakan-tindakan orang-orang tersebut adalah merupakan tin  - 
dakan Pemerintah*
Tiap pegawai negeri tersebut dalam menjalankan tug as ny a meat- 
punyai suatu jabatan tertentu yazig menunjuk sampai dizaana 
llngkungan kekuaaaan/kewanangon daripada pegawai yang ber -  
sangkutan* Terhadap onrechtmatige overheidsdaad pengertlan 
pegawai in i tidak akan terlepas daripada pengertlan jabatan 
sebab jabatan seorang pegawai akan turut menentukan sampai 
dlmana Negara hurus bertanggung jawab*

Yeng dlmoksud dengan jabatan ialoh suatu llngkungan 
peker jaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepenting- 
an Negara* Oleh karena jabatan tersebut diadakan oleh Nega- 
ra dan harus dilakukan guna kepentlngan Negara, maka dlda -  
lamnqra terkandung s ifa t pertanggung jawaban atas pelaksanaan 
jabatan tersebut*

6 2
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Seseorang yang melaksanakan jabatan, klta namakan - 
pa jab at* Seorang pejabat yang talah dlserahi Pemerlntah vafcuk 
ttfclakaanakan suatu jabatan tertentu, dalam dirinya akan dl* 
bebanl rasa tanggung jawab atas terlaksananya jabatan ltu * 
dang an balk* Dus in i berartl Pemerlntah member! jaminan ke
pada rakyat bahva pemberian sebaglan kekuasaan kepada peja- 
bat ltu akan dllaksanpican dengan balk oleh pejabat yang ber
sangkutan* Jadl b lla  seorang melakukan suatu tugas yang dl* 
berikan oleh Pemerlntah berdasarkan jabatannya tadl, maka 
sebenarnya yang melakukan tlndakan tersebut adalah Pemerln
tah ltu  sendlri dan sebagal alat perlengkapan Negara, maka 
Negara harus bertanggung jawab atas aklbat-aklbat yang dl * 
tlmbulkannya*

Sekarang yang menjadl pertanyaan klta alalah *
"Apaltah setlap perbuatan pejabat tadl merupakan perbuatan - 
Pemerlntah sehingga Negara bertanggung Jawab atau, b lla  ter* 
jadl perbuatan melanggar hukum dapatkah Pemerlntah dlpersa* 
lahkan atau pejabat yang melakukan perbuatan melanggar hu* 
kuffi ltukah yang harus bertanggung jawab sec ora prlbadl

Telah menjadl ketentuan umum, bahwa seseorang yang 
memberl perintah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu 
harus bertanggung jawab atas akibat-akibat yang tlmbul darl 
perbuatannya tadl* Demlklanlah b lla  seorang wallkota memberl 
tugas kepada bawahannya untuk mengosongkan suatu rum ah ter
tentu yang dltempatl aeoara : sah oleh penghiuii-penghuninya 
maka wallkota ltu harus bertanggung jawab atas perbuatan o- 
rang sebawahnya tndl* Hal ln l memang logls karena orang yang 
melaksanakan perintah tadl merupakan alat belaka darl orang 
yang member! perintah* Jadl apablla seorang pejabat telah 
melakukan tugasnya dengan balk dan dldalam batas-batas ling* 
kungan kekuasaannya, maka aklbat-aklbat yang tlmbul darl 
perbuatan tadl adalah menjadl tanggung jawab Negara*

Tetapi hal ln l akan menjadl lain, apablla seseorang 
yang melaksanakan perintah tadl karena kelalaiannya atau ke* 
teledorannya menlmbulkan akibat-akibat sebagal perbuatan - 
melanggar hukum* Dapatkah hal ln l dipertanggung jawabkan *
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kan tocara pribadi ?,
Lajslmnya seseorang apablla memberl perintah kepada 

seseorang lain, didalamnya sudah terpikirkan adanya kenung- 
klnan tlmbul aklbat*aklbat yang tldak dllnginkan. 81apa sa* 
ja yang menyuruh seseorang lain bertlndak dalam porgaulan 
masyarakat, tldak hanya boleh menlkmatl keuntungan yang dl* 
sebabkan kepandalan dan kewaspadaan s i polaksana tugas, te* 
tapl jugs harus bertanggung jawab atas kabodohan dan kete * 
ledoraimva dengan sefcala aklbat*akibat yang ditimbulkannya# 
tetapi meskipun demlkian, tidak berartl bahva s i pelaksana 
tugas akan lepas sama sekall darl tanggung jawab perbuatan* 
perbuatannya* Sedemlkion jauh terhadap s i petugas masih ada 
batas-batasnya pan# mana oleh para sarjana ditontukan yaltu 
bilamana la  telah bertlndak secara moril sangat tercola a * 
tau dengan itikad buruk dan dengan sangat ceroboh. Seseorang 
petugas hanya lepas darl tanggung jawab apablla tugas ltu 
teraasuk dalam xangka/lingkungan jabatannya yaltu setlap tin- 
dkkan yang akan merupakan suatu penunalan tugas yang balk , 
jlka telah dllaksanakan dengan eara tenat dan dalam suasana 
jitoir dilavftTfltkan.

Maksud darlpada tldak melepaskan sama sekall seorang 
pegawal/pejabat darl pertanggung* jawaban lalah agar dlkare* 
nakan la  seorang pejabat tidak bolehlah la  bertlndak secara 
serampangan dengan tldak memperdulikan kapontingan-kepen * 
tlngan orang lain) agar la  tldak boleh dengan sengaja meru* 
glkan orang lain hanya karena la  seorang penguasa yang se * 
dang melakukan tugasnya* Walaupun la  seorang pejabat Feme * 
rlntah, tldak bolehlah la  melakukan peker jaannya dengan se* 
suka hatlnya tanpa mengadakan penghatl*hatl atau kecermatan 
sobagalmana mestinya dengan melanggar segala aturan tertib  
yang berlaku dalam pergaulan masyarakat terhadap keselamat* 
an d ir l dan harta benda orang lain . Dalam hal in i dapat ju* 
ga dlkatakan bahva bilamana dalam melaksanakan tugas tadl 
seorang pejabat telah melakukan kesalahon-kesalahan pribadi 
(prlve) adalah patut apablla la  bertanggung jawab secara 
pribadi aklbat-aklbat yang tlmbul darl perbuatannya tadl.
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Sehubungan pendapat diatas, yaitu sampai dimana ba- 
tas-batas seorang pejabat bertanggung jawab secara prlbadl 
atau tidak, ada beberapa sarjana yang membedakan antara 
kesalahan-ke• alahan dlnas (faute de service) dan kesalahan* 
kesalahan prlbadl (faute de^eesowatiB)

Jurlsprudensi yang berhubungan dong an hal diatas, per* 
neh terjad i d l Negeri Belanda yaitu dengan keputusan Hoge 
Baad tanggal 6 Januarl 1933 yang dlkenal sebagai Houtvester 
A rre »t... i*9>
Peristiwanya dcmikian t

Seorang Houtvester (Henterl Kehutanan) pada suatu ha* 
r i  membakar sebldang tanaman rumput-rumputan atas perlntah 
atasannya untuk keperluan melakukan percobaan atas sejenis 
bahan peznadam kebakaran yang baru. Pembakaran Itu dilakukan 
tanpa mengambll tindakan secukupnya untuk mencegah meluasnya 
kebakaran sehlngga mengakibatkan tananan-tanaman yang berde* 
katan n iiik  van Tilburg turut nusnah terbakar, yang menlm - 
bulkan kerugian besar. van Tilburg lalu menggugat dan *anun- 
tut gantl rugi kepada Houtvester*
Balk Pengadilan tlngkat portama maupun kedua oemenangkan van 
Tilburg dan menolak alasan tergugat yang antara la in  menda * 
lllkan bahwa la  melakukan pembakaran itu sebagai organ Peme* 
rlntah* Bahwa la  telah bertlndak dalam llngkungan formil ke* 
venangannya jlka toh dlanggap ada keteledoran atau kesalahan 
maka hal Itu merupakan kesalahan dlnas (faute de service) 
sehlngga Negaralah yang harus bertanggung jawab bukan la  se
cara prlbadl.
Pada lasasl, Hoge Baad mempertlmbangkan t

"Anggapan bahwa seorang Ambtenaar yang ber- 
tindak sebagai organ Negara, tidak ber 
tanggung jawab secara prlve untuk kotelo - 
doran dldalao melakukan tug as jabatonnya * 
tidak dapat diterima dalam keseluruhannya” *

"Bahwa dengan dipertanggung jawabkannya se
cara prlve Acbtenaar tersebut dan bahwa la  
dapat melakukan kesalahan prlbadl terhadap 
plhak ketiga11*

"Bahwa juga apablla Houtvester Itu berbuat 
semata-mata sebagai orgaan Negara, la  toh

Djasadin Saragih, op*clt« hal.78
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harus bertanggung jawab terhadap ran 
Tilburg asal saja keteledoran ltu  -
sendlri meaang berslfat onrechtaatig, 
terlepas darl fakta bahva la  bertln- 
dak selaku orgaan" •

"Bahva dldalam perkara in i Houtvester 
tersebut selaku orgaan telah melaku
kan kesalahan pribadi, sehlngga yang 
harus dlperhatikan hufcamra apakah - 
ia.fflflayaxa afilatatafl .ftigaanyat .tStas 
BLa m k m  la  aeagng telah a<flafcuK«i
tugas nr a ya ltu  nengambll tlndakan -
tinflflfcan mfflsggahaa, jffStttarcmrat rang
aenatutnya dlharirokan kopnAanvft.
(garls bavah oleh penulls)*

Darl Arrest dlatas dapat dlslmpulkan bahva seorang pejabat 
yang bertlndak selaku organ Hegarat dlsomplng ffegara, juga 
harus bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatannya 
yang onrechtmatig yaltu apablla la  melakukan kesalahan pri
badi* Klranya menjadl cukup jelos dlsln l mengenai apa yang 
dlsebut dengan kesalahan dlnas mtaupun kesalahan prlve* 
Terjadl kesalahan dinas apablla aklbat yang tldak dilngln- 
kan tersebut tlabul tanpa kesengajaan ataupun kelalalannya 
dan dalam hal ln l la  telah menunalkan tugasnya dengan balk 
dan dalam suasana yang telah dllsyaratkan. Terjadl kesalah
an prlve apablla la  telah bertlndak tldak sebagalmana mes
tinya yang secara morll sangat torcela, dengan Itlkad buruk 
atau dengan sangat ceroboh*

Memang harus dlakul pula, bahva dalam praktek maslh 
selalu klta ketemukan banyak kesulltan-kosullton tetapi de
ngan adanya rumus semacam ln l tentang bagaimana terjadl ke
salahan dlnas dan kesalahan prlve cukuplah klranya terdapat 
suatu pegangan untuk mengadakan gugatan-gugatan terhadap 
Negara atas tlngkah laku darl pegawal/pejabatnya*

2* Masalah gantl rugj dalam Onrechtmatlge - Orerheirtatfmd.* 
Pasal 136? B*W* mevajlbkan seorang yang melanggar hu

kum untuk menggantl keruglan yang dltlmbulkan darl perbuat
annya ltu* Tetapi dalam pasal 1365 ltu  sendlri atau pasal 9 
pasal berlkutnya tldak ada ketentuan khusus mengenal peng * 
ganti keruglan ltu., Kalau klta mellhat undang-undang Pokok 
Kekuasaan Kehakiman no*. l*t tahun 1970, pasal 9 ayat 3 nya -
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menyebutkan bahwa cora-cara untuk nendapatkan gantl keru * 
glen akan diatur dengan undang-undang* Tetapi sampai saat 
sefcarangpun undang-undang mengenal polakaanaan gantl keru
gian tersebut maslh belum ada*

Dalam kitab undang-undang Extern  Perdata dltentukan 
bahwa seseorang vajib mengganti kerugian Itu disamplng ke
rugian sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, dltentukan 
puja adanya kowajiban menggantl kerugian itu sebagai akl -  
bat darl tidak dHaksanakannya suatu porjanjian* Hal in i di 
atur dalem pasal-paaol 12^3 s/d 12*>2 B*W.
Dalam pasal 12^6 BtW, dltentukan bnhva i

"Biaya, rugi dan bungayang oleh s i berpiutang 
boleh dltuntut akan penggantiannya, terd lri- 
lah pada umumnya atas rugi yang telah dlde -  
ritanya dan untung yang asdianya harua dapat 
dinikmatinya dengan tidak mongurongi penge -  
oualian-pengocualian aorta perubohan-perubah- 
an yang akan disebut dlbowoh in i11*

Darl pasal 12U6 diatas dapat dilihat bahwa kerugian Itu me-
liyu ti biaya, kerugian dan bunga (kosten,ochaden on into -
reason). Kalau kita llhat ke&ibali pasal 1365 B.W,* maka d i -
situ hanya menyebutkan satu macam kerugian saja, yaitu scha-
do> ( kerugian saja )•

Dari kedua pasal diatas, tlmbul peftanyaan, yaitu a*
pakah ada perbedaan dalam mac am kerugian diatas atau dengan
perkataan lain apakah kerugian yang termaktub dalam pasal -
12M> tersebut mellputi lebih daripada kerugian sepertl yang'
termaktub dalam pasal 1365* Bila kita melihat dalam pasal
580 ke 7 Boglement -  Burgerlljke Rechtsrordering, juga me -
nyebutkan kostsn schaden en interessen, untuk menyebutkan
kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melanggar hukum <pi-
dona)
Darl pasal 580 H.B* diatas, dapatlah diambil keslmpulan bah- 
wa pembuat B.W'* aebetulnya tidak membedakan dua macam keru -  
glan Itu* Dan juga bahva kedua paaal diatas moliputi juga ke- 
tladaan penerlmaan suatu keuntungan yang jjula-nula diharap - 
kan oleh slkorban* *

50)* • Roglement Burgerlljke Hechtsrorderlng ~
undang Ac arc Perdata bagl Baad van Justitie duluSi

-  iirjono Pridjodikoro, op.cit* hal* 38*
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Maka dengan demiklan dalam perhifcungan gantl korugion bo - 
bagai akibat perbuatan melanggar hukum, dapatlah sebagai 
petunjuk memakal cara-cora pcnghitungan gantl kerugian da*
Ion hukum porjanjian.

Masalah Iain mongenai gantl rugi ln l9 lalah b ila  ke- 
putuaan hakim tolah men jadi tetap, yaitu mengenal pelaksa
naan pengganti kerugian toraebut kepada yang bersangkutan. 
Jika dalaa suatu keputusan heklm seseorang telah dlnyata - 
kan bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum sehlngga 
mewajibkan orang tadi untuk mengganti kerugian yang ditim- 
bulkannya, maka keputusan hakim diatas mempunyal suatu ke- 
kuatan executorial sebagai suatu kekuatan yang memaksa*ar- 
tlnya apa yang dltentukan dalam putuaan itu dapat segera * 
dllakoanakan* Kekuatan executorial putuaan hakim tersebut 
pada dasarnya tidak dapat dilumpuhkan, kecuali b ila  telah 
dipenuhl dengan sukarela apa yang dltentukan dalem dictum 
putuaan* Juga dalam suatu perkara perdata biasa, untuk meng- 
hlndarl hal-hal yang tidak dllnglnkan blasanya penggugat da* 
pat minta kepada Pengadilan Negeri agar barang-barang tergu
gat dapat diletakan sltaan jboneerratoir (conaervatoir beslag). 
Hal diatas tidaklah begltu mudah disolesaikan apablla gugat- 
an gantl rugi tersebut sebagai akibat ter jadlnya onrechtna- 
tlgo orerheldsdaad yaitu bahwa gugatan tersebut ditujukan - 
kepada Pemerintah#
Dalam hal in i keputusan hakim yang mempunyal kekuatan exe - 
outorlal, tidaklah dapat dlpaksakan pelaksanaannya dengan 
seketika sebab kita langsung berhadapan dengan penguasa.
Juga dalam hal dlmlntalnya oleh penggugat atas consenrato. — 
i r  beslag, dlslnl sama sekali tidak dapat dllaksanakan kare- 
na semua barang»barang yang hendak diletakkan conserratolr 
beslag itu  adalah barang-barang milik Negara* Hal in i dapat 
kita makluml sebab semua penguasa tersebut adalah dalam 1  - 
katan structur aparatur Negara, sehlngga semua beaya~beaya 
yang diperlukan juga menjadi beban Negara, yang oleh Negara 
sebelumnya telah dltentukan pos-pos anggarannya. Dengan su* 
dah dltentukannya besar anggaran dalam pos-pos tertentu ta
d i, maka tidak dapatlah seorang pejabat (penguasa) semper •
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gunakan sejumlah uang untuk pos lain darlpada yang tolah di- 
tentukan oleh uang tadl* Wap pergeseran darl poo-pos ang * 
gar an yang talah ditantukan oleh Negara mungkin akan dapat 
dikenakan paaal Vl5 K*ff.HfPldan&. Hal ln l b or aklbat b lla  to* 
lah terjad l keputusan pengadilan yang mewajlbkan penguata 
untuk menboyar oojuzalah uang tortontu sebagal ganti rugl a- 
tas perbuatannya yeng melanggar hukum maka amat sukarlah ba- 
g i  penguasa yang bersangkutan untulc mezaenuhl keputusan peng
adilan tersebut. Satu-aatunya Jalan yang dapat dlgabll oleh 
penguasa tersebut ialah dengan acmasukkan ganti rugi tadl 
kedalam psreohonon anggaran belanja yang akan dimajukan ko -  
pada Dopartenon Keuangan dengan pos baru yaitu tentang peng- 
gantian rugi berdasar keputusan Pengadilan tadl. Dalan hal 
In i sedlkit bonyak torgantung kepada Mentorl Kouangan sobs - 
gal organ yang bertanggung jawab penuh atas peredaran uang 
Negara yaitu apakah dengan pemberion pos baru tersebut tldak 
akan merapengaruhi jumlah anggaron-anggaron lain yang telah 
dltentukan. Andaikata ifenteri Kouangan menyetujuinya, angga- 
ran bclanja tersebut maslh harus diraintokan persetujuan DPR. 
Apablla DPR menyetujuinya, kita harus menunggu kapankah ang* 
garan tersebut dlaediakan oleh Dopartemen Keuangan dan b lla  
telah disediakon, maka oleh Departoman/Tawafcan yang bersang* 
kutan harus diaintakan kepada Kantor Bendahara Negara Surat 
Perintah Membayar Uang (S.P.M.IT.) yang dapat diuangkan kepa* 
da &as Negara dan barulah oleh kepala Departemcn/Tawatan a - 
tau penguasa tersebut diboyarkan kepada plhak yang borsang:.* 
kutan.

Dari suatu rangkaien (prosedure) yang berbolit- b e lit  
dlatas, dapat kita llhat betopa sukarlah menarik quatu ganti 
rugi kepada penguasa (Pemerlntah), lebih-lcblh apablla darl 
rangkaian tadl terputu3 ditongah, maka habislah sudah harap* 
an kita untuk mendapatkan ganti rugl sebagal aklbat onrecht
matig o overheidsdaad.

Pada pcrsoalan-persoalan mengenai karugian yang dl • 
timbulkan oleh penguasa in i, sering-sering unsur perasaan a* 
tau pengertian berusaha masuk dalam acara. Hal in i diaebabkan
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penguasa dlanggap memporhatlkan kepentlngan umum. Apablla 
penguasa bertindak demiklan sehlngga menlmbuUtan kerugian 
terhadap plhak lain, tindakan demiklan Itu dilakukan kare
na sebagai beban yang harus dlplkul deml kepentlngan umum.

Sebagai contoh seperti yang telah dltentukan dal can 
surat putusan Walikota Kepala Daerah Kbtamadya Surabaya Ho. 
138lAt tanggal 13 September 1972 tentang * "Pedoman penen* 
tuan pemberlan suabangan bag! Warga-kota yang bangunannya 
terkena bongkar habls karena pelaksanaan penertlban gar Is * 
sempadan jalan/pelebaran jalan1' •
Pasal 2 nya aenentukan *
"Sumbangan hanya diberikan kepada pemlllk sah darl bangunan/ 
tanah dan penghunl sah/yang aenoinpati secara sah bangunan/ 
tahak yang terpotong/terkena bongkar habls tersebut dalaa- 
pasal 1” * Sedang mengenal apa yang dlmaksud dengan ”ba - 

ngunan/tanah yang terkena bongkar habls"9 dalam pasal 1  nya 
aenyebutkan i "Bangunan yang terkena bongkar habls karena - 
pelaksanaan penertlban gar Is sempadan Jalan/pelebaran jalan 
lalah bangunan-bangunan/tanah yang terpotong habls atau yang 
terbongkar sebagalan yang slsa tanahnya menurut Pemerintah 
Daerah tidak lag i memenuhi syarat untuk dibangun" •
Darl ketentuan Walikota diatas , maka suabangan hanya dlbe - 
rlkan kepada mereka yang bangunan/tanahnya terpotong habls 
atau yang tidak mungkin lag ! didlrlkan bangunan. Jadi ter * 
hadap mereka yang meapunyal bangunan/tanah yang tidak d i -  
potong habls maslh tersisa sebaglan yang monungklnkan dapat 
didlrlkan bangunan, kepadanya Pemerintah Daerah tidak mm - 
berlkan sumbangan apapun.

Kalau penulis nelihat lstllah  "sumbangan" sebagai -  
istiloh  gantl rugi maka dlslnl dapat kita llhat 

us aha Pemerintah Daerah untuk memaaukkan unsur pengertlan a- 
tau kesadaran para varganya dengan tujuan untuk monghlndarl 
kerugian-kerugian yang sangat besar yang mungkin dlalnta / 
dituntut oleh plhak»plhak yang terkena ketentuan diatas.

Dapat kita makluml bahwa dljalankannya tindakan Pe -  
merlntah Daerah tersebut adalah deml loncomya PeUta yang 
untuk itu  meaang dlbutuhkan pengertlan dan kesadaran sepe *
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nubnya darl setiaP wergcnya. Tetapi man ang kedang * kadong 
tlndaken Peanerlntah tersebut dljolanken sedemlkljan rupa 
sefcSngga tlndakan tersebut tldak bordasarkan hukum 
Fenghoroatan yang berlebih-lebihan terhadap kekuasaan den 
vevenang Pemerlntah kadcttg-kadang mendesak terhadap hak-hak 
seseorang atau perllndungan yang nyata terhadap hak - hak 
yang melekat pada d ir i pribadi seseorang itu, dapat manga - 
burk&i art! yang sebcnarnya darlpada Negara hukum,
Sepertl klta ketahui Negara hukum baru dapat Rita ujudken 
apabila Negara ltu  nenghormati hak-hak perseorangan darl * 
para vorgenya dan selama kevajibcn In i dlabalkan oleh Nega** 
ra1 yang bersangkutan (Penguasa) maka makln jauhlch cita-cita 
kita untuk mewujudkgi suatu Negara Hukum yang berdasar pada 
kea&ilcftf

r—

^ Lihat uraim penulls tentang kasua Yon Pin*
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GUGATAN TERHADAP OMRECHTMAIIGB OTOBSIDSDAAD.

Pada umumnya seseorang indlrldu yang telah morasa dl- 
rugikan oleh perbuatan seorang penguasa, la  akan merasa se - 
gen atau memang tldak mau untuk mengajukan penguasa yang ber
sangkutan kemuka hakim* Hal lnlkemungklnan dlsebabkan kare
na la  memang tldak tahu tentang bagaimana cara atau kopada s l- 
apa dan terhadap slapa gugatan ltu  harus dlajukan. Xemungkln- 
an la in  lalah bahva seseorang tersebut dalam :hatlnya memang 
In g in  mengajukan gugatan tersebut, tetapi la  takut atau ragu- 
ragu bahva gugatonnya akan berhasll, karena dalam dlrlnya 
terdapat suatu gombaran yang salah bahvasar^a ITegara ltu  me - 
rupakan suatu kekuasaan yang tak teralahkan yang aaha kuasa 
terhadap vavganya. Atau kemungklnan lain bahva memang menerl- 
ma tlndakan Pemerlntah tadl karena berdasar pengalaman-penga- 
laman yang telah lalu toh gugatan sesecrang terhadap Negara 
selalu tldak berhasll. Oleh sebab ltu  berdasar hal-halAemung- 
klnan-kemungklnan dlatas penulls Ingln sedlklt membentangkan 
bagalmana oara dan ke sukar an-keaukar an yang terdapat dalam gu- 
gat onrechtmatlge orerheidsdaad ln l*

1. Cara mengqJukan gugat terhadap Orechtaatigo
Pertanyaan yang pertama tlmbul pada seseorang yang hen- 

dak mengajukan gugatan terhadap Negara lalah * kepada slapa dl 
ajukan gugatan, terhadap slapa dlajukan guggtan dan apakah 
yang harus dlmlntakan darl hakim akan gugatan tersebut.

Dalam menjavab pertanyaan dlatas, pertama-tama yang da
pat klta ketahul lalah bahva Instansi yang dapat memerlksa 
permlntaan seorang partlkellr yang morasa dlruglkan lalah ha- 
Idxa. Tetapi hakim yang mana ?•

Dalam undang-undang no. l*fr tahun 1970, dalam pasal 10 
ayat 1  nya menyebutkan bahva *

"Kekuasaan Kehaklman dilakukan oleh Pengadilan dalam 
llngkungan *
a. Peradilan umum.
b. Peradilan Agama.
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c. Peradllan M illtor.
d. Peradllan lata  Usaha Negara...**

D$ri pembaglon Pengadilan tersebut diatas, dapatlah kita 
membedakan yaitu *
Dalaa perkare pldana ada seorang individu atau badan hukum 
partikelir yang melanggar hukum pldana, perbuatan mana me- 
nyebabkon Pemerintah bertindak dengan menuntut seseorang * 
atau badan hukum itu  kemuka hakim. Dalam perkara perdata, 
ada seorang individu atau badan hukum ternasuk Juga badan 
htikum publik seperti Negara, daerah otonom yang melanggar 
hukum perdata, perbuatan mana menyebabkan seseorang lain a- 
tau Pemerintah bertindak dengan menggugat yang melanggar 1- 
tu kemuka hakim.
Dalem perkara tentang Tata Usaha Negara, ada tindakan darl 
suatu badan Pemerintah yang melanggar hukum Tata Usaha Pe- 
merlntahen, tindakan mana menyebabkan seseorang individu , 
badan hukum partlkellr atau badan Pemorintahan la in  bertin
dak dengan menggugat badan Pemorintahan yang melanggar hu
kum itu  kemuka hakim.

Darl ketentuan diatas, dapat dlkatakan bahwa dalam 
perkara pldana ada seorang terdakva dan penuntut umum, da - 
lam perkara perdata ada plhak penggugat dan plhak tergugat 
don dalam soal Tata Usaha Pemorintahan, ada plhak penggugat 
dam plhak Penguasa (Pemerintah) yang putusan, ponetapan a * 
tau t lndakannya diporsoalkan oleh penggugat} mereka memper- 
soalkan apakah tindakan Penguasa sesuai atau tidak dengan 
hukum.

Dalam pasal 10 U.U. no.lVl97G diatas dlsebutkan bah- 
va persoalan-persoalan yang timbul mengenal Tata Usaha Nega  ̂
ra diserahkan kepada Pengadilan Administrasi Niagara.
Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahva sampai sekarangpun 
belum ada Pengadilan Administrasi Negara seperti yang dlmak- 
sud oleh ketentuan tersebut.,

DI Indonesia pada saman Hindia Belanda, mengenal hal 
in i diatur dalam pasal 13  ̂ I*S. (Indische Staastregeling )
S. 1855 No. 2 jo 1 dan pasal 2 R.0f (Heglement op de Hechter-
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lljk o  Grganisatie on hot beleid dor Justitle ) S. 18^7 Ho*
25 io S*l8U8 no. 5 7 .......... *2'
Pasal 2 B.O. monyebutkan *
^Pemeriksaan dan pemutusan semua perselisihan tentang mi - 
Ilk , atau tentang hak-hak yang borasal darl mllik, tentang 
taglhan-tagihan atau hak-hak perdata dan penerapan segala 
mac am hukum yang sah, semata-mata dltugaskan kepada kekua -  
saan Pengadilan, sesuai dengan pembagian wilayah, wowonang 
Pengadilan dan monurut cara yang dltentukan dalam poratur- 
an in i, Perkara-perkara yang menurut sifatnya atau berda- 
aarkan undang-undang masuk dalam wewenang pertimbangan ke* 
kuasaan Administrasi, tetap ada didalam wewenangnya. Semua 
perselisihan wewenang antara kekuasaan Pengadilan dan ke * 
kuasaan Administrasi diputuskan oleh Gubernur Jenderalj 
menurut peraturan mum yang dltentukan kemudian oleh Raja. 

Atas pasal tersebut di Nederland terdapat beberapa tnacazn * 
penafsiran yang berbeda tentang wewenang hakim ? perdata in i 
Thorbecko menafsirkan pasal tersebut sebagai berlkut i 
"Suatu sengketa barulah masuk wewenang hakim perdata,yaitu 
b ila  sengketa tersebut berada didalam suatu hubungan hukum 
perdata,"•

Xang men Jadi kriterium disin i lalah tempat letak pokok sang* 
keta ( fundementum petendi )#
Kalau fundementum petendi ter letak dalam hukum perdata maka 
hakim perdatalah yang berwenang, dan bilamana fundementum - 
petendi tarletak dalam bidang hukum publik* maka hakim Ad -  
mlnistrasilah yang berwenang meneriksanya.
Buys menafsirkan pasal tersebut sebagai berlkut s 
**Bilamana obyek sengketa (objectum l i t i s )  menyangkut eigon* 
don atau suatu hak yang timbul dari padanya, suatu gugatan

^ • D i  negeri Belanda, nengenai dasar Peradllan in i dlatur 
dalam pasal 160 dan 161 Grondwet* Pasal 13  ̂ I.S . dan *
2 H.O. dio&afc adalah merupakan konkordansi daripada pa* 
sal 160 dan 161 Grondvet diatas.

^•Raohmad Soemltro, masalah Persoalan Administrasi Dalam 
Hukum Pajak di Indonesla9 1965, noot no. 2 hal 38*

^•D jasadin Saragih, op.cit* hal, 55*
Llhat juga Utrecht, op.cit* hal. 207.
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utang-plutang atau suatu hak perdata maka hakim perdatalah 
yang bervenang tanpa menghlraukan apakah objeetum l i t lo  1 - 
tu b or ada dalam hubungan hukua perdata atau hukum publlk. 
Andalkata pun elgendom ltu terletak dalam hukua publlk te- 
tap hakln perdatalah yang bervenang memorlksanya, tmkan - 
hakim administrasl*.? "

Kadang-kadang nukcr untuk diputuskan aturon hukua nnnnkah 
yang harus ditorapkon, aturon hukum perdata atau publlk.

IiOgemann dalam bukunya 11 Hot Staatsrecht van  Xndono * 
ole*1 mengemukakan hal-hal sebagal berlkut * 
ttBlla seorang penghum rumah dikeluarkan darl rumah ltu  de* 
ngan cara yang bertentangan dons an hukum, maka hukum pardon 
ta memberikan vevenang kepadanya untuk mlnta dlpullhkan - 
haknya. Tetapi apakah la  telah diganggu dalam hak sowanya 
(hak perdata) secara borlavan&n dengan hukum, dapat tor - 
gantung darl persoalan lain, yaknl apakah rumahnya ltu  oo- 
cara sah atau tidak sah diminta kemball oleh Peamrintah. 
Jadllnl mengenai persoalan hukum Administrasl Negara ^  

Sudah menjadl pendapat umum, bahva kompetensl seorang hakin 
ditentukan oleh hukum dlarnna plhak yang dirugikan aenuntut 
mlnta dllindungl hak-haknya, jadl objectum l l t l s .

Dl Negara klta sendlri mengenai pendapat dlatas, ada 
potunjuk bahva Pengadilan dl Indonesia pun mengikutl f&ham 
yang luas darl Buys*

Dalam perkara Yap Po TJan lavan Pemerlntah 
Dalan perkara ln l oleh Pengadilan Negerl telah dltolak ek * 
oepoi tergugat yaltu dalam putusonnya tanggal 22 Nopember -
1951 antara lain mempertlmbangkan t
"Bahva hak-hak ltu  membutuhkan jamlnan yang pastl, maka ke
putusan tentang ltu  hainis diserahkan kepada Pengadilan t 
bahva pendapat ln l sedual dorian pasal 101 dan 108 U.U.D.S, 
R .I. | bahva Pengadilan yang dlmaksud lalah Pengadilan No-

lo g .c lt.
Lihat juga Utrecht f lo c .c lt.

5®̂ * Rachmat Soematro, op.clt. hal* 1 1 .

Hulna} 1953 no. 1 hal. 21.
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gerl, Pengadilan Tlnggi, dan Mabkamah Agung boglan perdatal 
bahwa Pengadilan dalam tingkatan pertama yang berkuaaa la  - 
lah Pengadilan Negeri ) bahwa oleh karena Pengadilan Admlnls- 
trasi tldak/belum ada di ITegara H .I#I maka dengan sendlrl * 
nya Pengadilan KegerllsOa yang harus mengadilinya.

Dalam perkara Xen Pin, disln i Pengadilan Negeri Is * 
timeva Jakarta dalam keputusannya telah nempertimbangkan * 
w Bahwa larangan untuk memindah*, tangankan (rervreemden) hak 

pemilik/peny eva* merupakan suatu larangan umum yang mongu- 
rangi kebebaaan dari para penggugat didalam melaksanakan 
hak mereka atas tanah dan rumah mereka* Karena dong an de* 
mikian, maka aalah aatu dari c ir i  pokotadaripada hak ml * 
I lk  atau guna bangunan, yaitu kebebasan untuk vcrvreenden 
hakqya itu kepada orang lain lalu tidak ada *'•

Disini Pengadilan menilai perkara tersebut bukan darl pokok 
sengketa yaitu apakah hal tersebut didasarkon pada kebijak* 
sanaan atau tidak tetapi molihat darl obyek eengketa yaitu 
adanya hak perdata seseorang yang dilanggar*
Dalem perundang-undansan kita yaitu dalam U.U.D.**5 tidak 
kita dapatl pasal-pasal yang mcncntukan dengan jelaa menge
nal hakim perdata in i. Lain halnya dengan tf.D.D.S. 50, hal 
in i diatur dalam pasal*pasal 101, 103 dan 108.
Pasal 101 mencntulcan s
M Perkara Perdata, perkara pidana s ip il dan perkara pidana 

m iliter seraata*mata masuk perkara yang, d iad ili oleh Peng
adilan yang diadakan atau diakui dengan undang-undang a * 
tau atas kuasa undang-undang n*

Pasal 103 menentukan i
11 Segala eampur tangan dalam urusan Pengadilan oleh alat -  

alat perlengkapan yang bukan perlengkapan Pengadilan di * 
larangi kecuall $lka diiainkan oleh undang-undang M*

Paaal 103 in i hanyalah merupakan penegasan beloka darl pada 
pasal 101 diatas yaitu bahwa dalam persoalan-porsoalan me * 
ngenai Pengadilan hanya kekuasaan J ld igatief yang diberi we
wenang untuk mengadlll, sedang kekuasaan-kekuaaaan legiala- 
t ie f  dan exgcufoef tidak diberi wewenang untuk itu*
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tftrecht yang sesuai dengan pendirian Lemalre
menggunakan penofsiran argunentum a eontrario sampai pada 
kosiapulan bahwa, karena sengketa yang mengenai hukum tata 
us aha tldak disebut dalam pasal 101 ayat 1 , maka dapat dl - 
katakan bahva Pengadilan Administrasl tidak diserahkan Ice - 
pada badan-badan yang bias any a diserahi kekuasaan kehetkimen, 
4telainkan tetap dilakukan 3endirl oleh badan-badan yang b i- 
adanya diserahi kekuasaan ê ecuiael*. Inllah yang menjadl prin- 
sip tentang ponyeleaaian perkara hukum Administrasl.
Totapi prinoip Ini dapat diadakan perkecuolian berdasarkan 
pasal 108 U.U.B.S. 1950.
Pasal 108 U.U.D.S. 1950 menentukan t
n Pemutuaon tentang sengketa yarig mengenai hukum tata usaha 

diserahkan kepada Pengadilan yang mengadlll perkara per - 
data ataupun kepada alat-alat perlengkapan lain, tetapi 
jika demikian sedapat-dapatnya dengan jamlnan yang serupa 
tentang keadllan dan kebenaran M.

Kekecuallan atas prinslp ini harus juga dilakukan berdasar* 
kan undang-undang» mlsalnya hal lnl telah dllaksanakan da * 
lam Qnteigenings Ordonantie Stbl.1920 No* 57̂  paial b dan 
acterusnya dan Hoglement Industrial© eingedom Stbl.1912 No. 
5̂ 5 Jo Stbl.1913 no.21̂  pasal 9 dan seterusnya*
Dalam pasal-pasal dlatas menyerahkan Pengadilan Adminlstra- 
s i Negara pada hakim biasa.
Porlu penulls tambahkan bahva kekeoualian In l dapat juga 
terjadl bahwa Peradilan Administrasl dapfct juga diserahkan 
kepada alat perlengkapan lain, dalam hal in i dlmaksudkan a* 
la t perlengkapan yang tldak termasuk dalam kekuasaan Judl - 
gatief dan executief, akan tetapi penyerahan In i dlsertai sya
rat yafttft bahva harus ada jaminan tentang keadllan dan ke - 
benaran.

Wirjono mengenai pasal 108 In l harus dita f-
tm m mmm m

Utrecht, op .clt. Sal. 208.

Wirjono Pridjodikoro. op.cit. hal 75.
Lihat Juga pendapat wirjono dalam majalah hukum
1952 no. 1  hal 16 - 17.
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slrkan sedemlklan rupa bahwa harus ada undang-undang tar -  
tentu yang menyerahkan peradllan Tata Usaha Pemorintahan 
(Admlnlstraslere Rechtspraak) seluruhnya atau sebaglan ke
pada. Pengadilan Perdata atau badan khusus diluar Pengadil* 
an blasa. Selazaa undang-undang in i boluzn ada -  Am  sampai 
sekarang pun belum ada maka para hakim dari Pengadilan bl
asa m tu  Pengadilan Hegerl, Pengadilan Tinggl dan Mahka - 
mah Agung masih leluasa untuk menafsirkan sendlrl sampai 
dlmana suatu sengketa mengenal Tata Usaha Pemerintah masuk 
pengertlan perkara perdata*

Oleh karena dalam UUD,19W5 tidak terdapat ketentuan 
seperti halnya yang tercantum dalam UttDS.1950 maka berda - 
sar pasal IE. Aturan Perallhan UUD.19̂ 5 dan karena belum a- 
danya peraturan yang dimaksud dalam pasal 108 UUD3.1950 - 
maka pasal 13  ̂ 1*3. dan pasal 2 H.O. maslh tetaplah berla- 
ku selama tidak bertentangan dengan UBD*19W5 dan selama Pe
ngadilan Administrasi belum dlbontuk sesual dengan ketentu- 
an-ketentuan poflal 10 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Keha- 
kiman tahun 1970 no* lb ,

Persoalan kedua yang perlu kita ketahui dalam menga- 
jukan gugatan onreohtmatige orerholdsdaad in i lalah terha
dap slapa harus dilakukan tuntutan itu*

Jika seorang pegawai darl suatu Jowatan tortentu te
lah melakukan tindakan yang menurut pandangan orang sebagai 
suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka yang dituntut 
bukanlah orang (pegawai) itu sendlrl tetapi Pemerintah se
bagai organ darl pada Negara yang bersangkutan yang harus - 
dlgugat kemuka Pengadilan*

Secara slngkat dapat dlkatakan, bahwa jlka seorang 
pegawai darl suatu kantor Urusan Perumahan bertindak sme -  
nang-wenang dalam hal perumahan akan mengaklbatkan bahwa 
Kenterl Sosial sebagai pemlmpin dalam hal urusan Perumahan 
akan dlgugat bukan sebagai prlbadl, akan tetapi selaku wa - 
k il darl Pemerintah Hepublik Indonesia yang mewakill pula 
Segura Hepublik Indonesia*
Ter ang seklranya darl contoh diatas 9 bahwa pada umumnya pe
nguasa tidak bertanggung jawab secara prlbadl untuk perbu -
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atm  ycng dilakukoi dal am rangka maijalmkan tugasnya.
4km  tetapi dalam beberapa hal nasih cda pengocualitzmya, 
yaitu aalama penguasa tersebut tidak keluar dari vewenmg 
yang telah dlberlkm kopedanya atau salgaa pengavai ter * 
hut tidak melakukan kesalahsn-kesalahan pribadi *..*♦

Pisamping itu  n earns cda pegaval (Penguasa) t  or ten- 
tu ycjag langsung secara pribadi bertanggung jawab atas so- 
gala tindakannya ymg dapat merugikan orang lain* Pegaval/ 
Pejabat tersebut lalah Pegavai Cataton S ip il, Kepala Kcfl - 
tor Kodas&er, Syahbendar den para Notaris* Orang ycng no - 
rasa diruglkoi karena tindakan pegavai tersebut dajat lcng- 
sung acnuntut ganti rugi kepts&a mereka.
Misalnya, jika pegaval Catatan S ip il tolah keliru dalsa ao- 
ngisi dan racnyimpan daftar kelohiran, keaotien dm  sebagal 
nya» ataupun b ila i^ a ’ seorang pegavai darl kan tor Kadaster 
telah melakukan kekeliruon dalesn melakukan balik noma atau 
bllamma seorang Notaris talhh melakukan kekellrucn dal an 
membuat akte-akto yang dibiklnnyafkQsC3nusnya itu  dapat me* 
rupakai alasdi untuk menghadapkan pegavai yang bersangkutan 
teemuka Pengadilan.

Fersoalan la in  lalah bahva dales* suatu gugatan harus 
ditcntukcai/^^^akan apakah yang harus diminta dal cm gu- 
gatannya itu*

Portczno kali seseorang harualah mamlnta bahva kee - 
daan yang telah b^rubah karena suatu perbuatan yang melang
gar hukua itu  harus dikemballkdn soperti keadaan semula* 
Untuk itu  seseorgig yang dapat ninta ganti rugl ycng seau- 
aidcngcn jumlah besar keruglan yang telah dlderitcnya.Se * 
parti telah penulls uraiken dale# bab yang lalu, maka jum- 
lah keruglan lalah sebesar kerugim yang telah la  derlta 
sebagal aklbfet langsung darl perbuatannya* tetapi tidak tor- 
oasuk pcnerimaan suatu keuntungan ycng mula-aula diharapkm 
oleh orang yaeg borsangkutow Mengenai persoalcn ganti rugi 
in i tolah pcnulis uralkan dal pi bab I I I  baglm 2 dimuka.

Torakhir lalah mengenai peraoalcn t siapakah ycng da-m ~m •» mmm »» «►«» mm mmmmm m
60)1 lih a t bab I I I  bag. 1
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pat oengajukan tuntutan / gugatan in i ?
Seperti telah dikatakan, bahwa peraintaan gantl rugi 

atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Negara 
in i bersumber pada pasal 1365 B.W.
Men jadi pertanyaan kita ialah > "Apakah pasal 1365 B.W» dap  

las hal ini sekarang masih berlaku, oleh karena B.W* adalah  

hukum untuk orang-orang dan badan hukum Eropah dan bangsa -  

Timur Asing ” •

Memang, B.w. in i pada uraumnya merupakan hukum perda
ta bagl orang-orang Eropah dan bangsa Tlmiir Asing sedang hu- 
kum perdata bagl orang Indonesia a s li umumnya berlaku hukua 
adat. Secara lahgsung sudah terang bahwa pasal 1365 terse - 
but tidak berlaku bagi orang-orang Indonesia a s liv oleh ka
rena pasal tersebut bukan hukum adat dan tidak boleh dite - 
tapkan berlaku bagl mereka, akan tetapi karena pokok is l  dâ - 
r i  pasal tersebut lalah bahwa seseorang yang seoara bersa - 
lah telah melakukan fcerbuatan melanggar hukua yang dengan i -  
tu ditlmbulkan kerugian pada orang lain, vajib mengganti ke
rugian pada orang la in  itu , ketentuan seaacaa in i mewang su
dah selayaknya dan dalam hukum adat pun tidak melarangnya* 
Maka oleh karena itu  secara tidak langsung dapat dikatakan 
bahwa hakekat hukum yang termaktub dalam pasal 1365 itu  ber
laku juga bagi orang-orang Indonesia as li dalam hal in i da* 
pat dlanggap pula bahwa pasal 1365 tidak hanya berlaku bagl 
tindakan Pemerintah terhadap orang Eropah dan Timur Asing* 
Kalau dalam suatu peristiwa Pemerintah dlpertanggung Jawab- 
kan atas perbuatan alat perlengkapannya berdasar atas pasal 
1365 B.W., maka harus dlanggap bahwa pertanggung jawab an 1-  
tu tidak terbatas pada kepentlngan orang-orang Kropah dan 
Timur Asing saja berhak menuntut perlindungan untuk benda 
dan harta kekayaannya* Dengan tidak adanya lag! Pemerintah 
Hindia Belanda dan dengan digantikannya Pemerintah Hepublik 
Indonesia, d ilihat darl sudut pasal 1365 B*W. antara Peme - 
rintah dulu dan sekarang samasekali tidak ada perbedaan*

2* Keaukaran-keauksran atas gugat Onreohtmatlge Oyerheidsdaad.
Kesukaran pertama yang kita hadapi, ialah bahwasanya
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Kita berhadapan dengan Penguasa, yang lain daripada b ila  
kita berhadapan dong an seorang partikelir biasa. Untuk da* 
pat dlterlmanya suatu gugatan, terlebih dahul u kita harus 
mangetahui kemanakah (kepada Pengadilan manaksh) gugatan 
in i diajukan.

Seringkali gugatan seseorang terhadap Negara tidak 
dapat dlterlma, karena tidak berwenangnya Pengadilan ter - 
sebut untuk meoerlksanya. Meskipun telah ditorlma pendapat 
bahwa terhadap pelanggaran hukum oleh Negara, in i hakim 
perdata berhak memerlksanya atas dasar pasal 1365 diatas , 
tetapi toh tidak begitu saja suatu gugatan dapat berhasil 
balk* Pihak-plhak yang mengajukan perkara terhadap Pemerln- 
tah dalam hal in i menghadapi hal-hal yang sebelumnya tidak 
pernah terpiklrkan apablla la  berhadapan dengan seorang 
partikelir biasa* Hal in i ternyata apablla tergugat menga
jukan eksepsi bahwa Pengadilan (Perdata) tidak berwenang 
memeriksa tindakan Pemerintah, karena hal in i seaata-mata 
masuk wewenang Pengadilan Administrasi.'

Atas eksepsi tergugat in i tidaklah demiklan sukar un
tuk menangkisnya, karena selama belum adanya Pengadilan Ad- 
oinistraai seperti yang dimaksud oleh undang-undang, maka 
berdasarkan pasal 2 H«0« Pengadilan Perdata senantiasa ber
wenang untuk oengadillnya*

Lain halnya apablla eksepsi tergugat dldasarkan pada 
tidak berwenangnya Pengadilan Perdata memeriksa perkara ka- 
lau tindakan Pemerintah yang dlmaksud adalah suatu tindakan 
kebijaksanaan Pemerintah* Hal in i dlmungkinkan karena dalam 
llngkungan hukum sendlrl telah dlterlma as as bahwa t "Penga- 
wasan atas bljaksana tidaknya suatu tindakan Pemerintah (doel- 
matigheids controle) tidak dapat dlserahkan kepada hakim,te
tapi tetap tlnggal dalam tang an Administrasi Negara sendlrl, 
sedangkan pengawasan atas bertentangan tldaknya dengan hukum 
suatu tindakan Pemerintah (rechtmatigheids controle) dlse - 
rahkan kepada Administrasi Negara (termasuk Juga Pengadilan 
Administrasi Negara) ataupun kepada hakim biasa n.

Dengan adanya asas diatas, maka sebelua seorang
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mcaerikaa euatu gugoton, agar la  dapat dlnyataksn berveve- 
neng mcngadillnya, harus dapat menunjukken bahva betul-bo- 
tul cda hak pordata seseorang ycng dilsnggar Pemerlntah* 

Perbuattsi Pemerlntah pada dasamya dilakukan demi \
kepentlngan umum. lustra nenibuktikan bahva perbuatan Peme- 
rintah tldak deml kepaitingan uoum ltulah yang amat sukar. 
toatlah sukar klta mcnarik betas-ant&ra bohva porbuatan ltu 
bertcntmgan dengan kepentlngan umum atau bertentcngoi de
ngen hukum* Hal ln l dlsebabkan tldak edenya kriteriun ter
tentu yang dapat dipakai sebagal patok&n untuk menentukcn 
apakah don sampai dimenokah batas-batas kepentlngan umum 
ltu  bercdar*

Deaikicn juga dal an porundcng-undongan klta* sering 
kali unsur kepentlngan umum In l begltu mendesak atas suatu 
ketentuan yang ®da dan teleh dlterlaa oleh masyarakat se - 
bagol kotcntucn yang : safc. Adalah tldak menjddl per so al si 
apablla kebijaksdnadti ltu  dlambll dengan betul-betul bljak- 
oona. Tetapi bagalmanakah slkap klta apablla kebljaksanaan 
ltu  sekallpun dengan tldak s&gaja menghasilkan keadaan - 
ycng kurang atau tldak bijaksana ?>•
Apakah den gen demiklai klta harus borsikap dlam menerima 
dengen Ikhlas apa yang telah dlperbuat oleh Penguasa ? 
Leftlh-lebih dalam suatu negara hukua modem In l maka ada - 
nya k&aerdekam bertlndak dalam pergaulen masyarakat, pada 
hakekatnya acnglzlnkcn Pemerlntah mcngutamakan doolmatig - 
held darlpada rechtmatlgheld dm justru keaerdekacn bertin- 
d&k Inllah yang dapat meftggelapken perabatasen antara hukum 
dlsatu plhak dengen kebijaksoaacn dllaln plhak.

Kesukaran lain lalah andalkata gugatan ltu berhasll, 
maka klta maaih torbentur pada persoalan gcntl rugi.,., * 
Dalca Pasal 9 oyat 3 U.U, No. lfcA97Q, ditentuken *

"Cara-cara untuk menuntut ganti rugl* rehabilitasi 
dm panbebcnen gcntl keruglan dlatur leblh lanjut 
dengen undang-undang1’ •

Pasal in i berhubungen dengan tlndakan Pejabat ( Ponguasa )

Mengoial raasalah ganti rugi In i telah pcnulis urcikcn 
dalian bab I I I  baglan 2*
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yeng moldiggar hukum atau yang menggunakan kekuasaewyg de- 
ngcn seven cng-wen eng.

Tetapi kenyatacjinyo menunjukkan bahwa undang - undang 
yang dimakeudkm dlalnl smpoA sekarangpun belum ada. Maka, 
meskipun dalem hal ln l tdah dlterlma pendapat bahwa dalaa 
ponggantiai kerugian sebagai akibat perbuatsn aolaiggar hu
kum In i dal€3 perhitungcnnya dipakai cara-cara seperti dalsa 
hukum perjm jld ii u»ka sedlkit b&iyak akan targontung kepada 
kebijaksanaan hakim, jndalkata putusan hakim itu  telah men Ja
d i tetap, tetapi toh keputusan itu  tidak dapat dljalankan do- 
ngisn sekatika. Dcmikienlah, tidak dapatnya penggugat ninta 
kepada hakim agar barong-baroig tergugat diletakkan dalam a l- 
tam conservatoir, karena barang itu  mlllk Negara; tergsn - 
tungnya pelakscnam gantl rugi oleh anggaroa belanja Negara) 
berbelit-balltnya procedure yang harus dllalulnya dalam pca- 
’'bayoran gantl rugi; itu  semua akan menlrabulkan aasalah-fflasa- 
lah rumit yang perlu dlplklrkan oleh Pemerintah saat in i. .  . 
Qebab, keseauianya itu  akan soigat merugikan penggugat, lobih- 
leblh apablla penghidupan penggugat tedl sediklt beayak akan 
tergentung pada barang/benda yaig telah moijodl korbsn akibat 
perbuaten Pemerintah tedi, atau karena perbuatan Pemerintah 
tgtt menyebabkan hllangnya mata pmcaricn penggugat. idalah 
sangat layak apablla penggugat sangat mengharapkan keluamya 
©anti kerugian tersebut.

Sehubungen daigan hal diatas, dapatkah penggugat mln - 
ta kepo&a hakim supaya Pengadilan mcrabebankoi dvangeem kepada 
PenguasjyWegara, sehlngga penggtfitian kerugian oleh Kegaro 
yeflg tidak segera dibayar itu  akm berturapuk-tumpuk sampai 
saat dlpenuhlnya putusan tsdi ?.
Kiroiya akoi suksrlah permlntacn ln l dlkabulkm, sobab alascn 
mcngapa IIegara tidak segara oenggantl kerugloi yang telah d i- 
tetapken Pengadilan tadl, bukan kar&io tidak mau memenuhl ke* 
putusan itu  secara sukarela, tetapi terlkat oleh suatu anggar- 
tX i bolanja Negara.

Darl uralma diatas, akan terbukti la g l betapa sangat

Llhat uralen penulis dalam bab I I I  baglsn 2.
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gukamya aenggug&t Penguasa (Negara) ltu  kemuka Pengadils**, 
lebih*lebib la g i apablla Negara tersebut masih dalam toraf 
"ftegsra yang sedo&g berkeabangf* ft4lme3Ja.pattbaiigwnsii mown - 
tut l,p«igertitn" datf'kesadaraa" darl para wargcnya*
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BAB V

a m jjl  DB1£*IMB OITRECHTMATIGE OVERHBIPgDAAD DlXgUMA DA * 
L£1 TA?A HOKUM INDONESIA ?

Kotcntucn m m  yang terdapat dalea perundoig-tindang- 
oi dl Indonesia lalah pasal 136? B*W* den aopertl k lta ke« 
tchul, paoal 136? B#W. ln l edalch aerupakdi oallnen bed aka 
darl paoal 1M)1 B.w. Bei&da* Berdasarkai Jurlsprudend yang 
ada, aoka pen of sir cW atao pasal 136? B.W* tersebut tolah non 
Jadl kata sepekat para a or Jena hukua klta, bahva pasal 136? 
klta tafstrk&n secara luas seeuol dengan pcnofslrm  darl * 
Hoge-$eed tenggal 31 Jonuarl 1919*

Tolah kaml bcntcngkcn daloa bab-bab ycng lalu bebva 
untuk dopatnya dlterlna onrachtnatigo ovorhaldedaed, oyarat 
pertcaa dan yang utcaa lalah bahwa negara ycng borsewgkuta* 
horuslah nerupakm cuatu nogara hukqa dm  bahva untuk ncnai- 
tuken apakah terdapat suatu negara hukua, blasmya dalaa ke~ 
puatakam digunaktfi dua naceo asas, yaltu i 

a# asas legolitas. 
b« aaas parllndungow 

Acas legalltas dan perllndungan yang aerupakm unsur nutlafc 
adanya ouatu nogara hukua, menuntut dlsatu plhak bahva so - 
cua tlndakan Negara harus berdasar den bersunber peda hukua 
den diloln plhak maiuntut c&snya perllndungm sac ora togas 
atas hak-hak ycng cda peda d lr l manusia dan dlberlnya kosea- 
patm yang seluas-luacnya untuk menoarl koadllai, apablla 
salch satu haknya dllanggar. Baglmcna kodua as os tersobut - 
tercoroln daldn perundmg-undmgen Negara klta ?•

Soper t i  tolah klta ketohul, d l Indonesia dlssaping
0,U.D,^ 5  sendlri, aaulh cda duaU.U.D. ycng pom oh borlaku 
dl Indonesia, yaknl Konatltusi~~ 3»X«S»'U9 dciU*U.D.S.,50» 
Pasal 1 U#U*D.B#*50 menentukon <

Bopubilk Indonesia yang merdeka don berdaulat lalah 
suatu nefinra hukua ycng deookratls den berbcntuk ke- 
oatucn, (garls bavah oleh penulio)*

Dolaa U«U.D* tldak terdapat kata~kata "negara hukum” . 
Waleu dealklan tldak bercrtl bfchua Bepubllk Indonesia buktn
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atau tidak mungkin menjadi negara hokum* Dale» penjelasan 
U*U,D,»^5 d®lam bagian umum dibatfah angka XV mengenal sis - 
tim Pemerintah an Negara dltegaskan %

Sistlm Pemorintahan Negara yang dltegaskan dal an 
U*U*D* lalah * 0

I* Indonesia lalah Negara yepg berdaaar Hukua 
( Bechtstaat ) .
Negara Indonesia berdasarkan atas hukua
( Bechtstaat ) ,  tidak berdasarkan kekuasaan
belako ( Hachtstaat ).

Menurut Moh.Xamin, walaupun dalam U.U.D.^J tidak dl~
tegaskan dengan pastl bahwa Bepubllk Indonesia Itu morupa -
ksn negara hukua tetapi hal In i nyata dalem mukodiaah U.U.D*
%5 kallinat yang berbunyl !

"Kemudlan daripada itu  untuk mesnbentuk euatu Pe - 
merintahan Negara Indonesia yang mellndungi se - 
genap bangsa Indonesia dan untuk memajukan koso- 
jahteraon umum, mencerdaskan kehldupan bangsa, 
dan Ikut melaksanakan ketertlban dunla yang ber- 
daaarkan kemerdekaan perdamaien abadl dan kea - 
dilen social maka dlsusunlah Kemcrdekaoi Kebang* 
aaan Indonesia itu  dalam suatu Undang-undang Da- 
sor Negara Bepubllk Indonesia, jraig terbentuk - 
dalaa suatu summon Negara Bepubllk Indonesia 
yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada s 
Ketuhonan Yang Maha Bsa* Kemanuslacn yang adil 
dan beredat, Persatuan Indonesia dan Kerakyatcn 
yang diplmpin oleh hlkmat kebijaksanaan daltfa po- 
ausyawaraten pervakil*p, serta dengan mewujudkcn 
suatu keadllen sosial bagi seluruh rakyat Indo - 
nesia".

Kata - kata make dlsusunlah Kemerdekaan Kebcngsaan In
donesia dalam Undang-undang Dasar Negara Indonosia o- 
leh lamln dijadikan suatu pegangan atau buktl bahwa Bepubllk 
Indonesia lalah suatu negara hukum yang berkonstltusl yang 
d ituliskan ••*•**»* ^

Keslmpulan yang ditarlk Yamin dalaa bukunya "Proklaaa- 
si dan Konstitusi Bepubllk Indonesia dibavah 9 W6 lalah so - 
bagal berlkut t

"Kekuasaan yang dilakukan Pemerintah Bepubllk In
donesia hanya berdasarkan dan berasal dari pada 
undang-undang dan sekali -  kali tidak berdasar - 
kan kekuatan senjata kekuasaan sewoieng-wcnang atau

Moh.Xamin, Proklamasl den Konsltusi Bepubllk Indonosia, 
1952, hal. 68.
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kepercayaan, bahwa kekuatan badanlah yang 
boleh memutuskan segala pertikalan dalejn 
Negara*
Hopubllk Indonesia adalah suatu negara hu
kum (rechtstaat, government of laws).tea* 
pat kesdllsn yai& tertu lis berlaku) du -  
kanlah negara polish atau negara m ilitor, 
tempat poll si dan prajurit menegcng peno- 
rlntchon den keadllan; bukanlah pule no - 
gara kekuasaan (machtstaat) tempat tenaga 
eenjata dan kekuatcn badm  melakukan tin- 
dakcn sewenang-wenaig* Bepubllk Indonesia 
laich negara yang melaksanakan keadllai 
yang dltullokcn dalam undang-undang, di - 
buat oleh baden-badan negara ycng ach den 
yang mendapat penyerahai kekuasaon scsien- 
tar a daripada kekuasaan tertinggl dalca 
tengan rakyat Indonesia* Dalam negara hu- 
kum Bepubllk Indonesia itu  maka warga no* 
gar a diperintahi dsn dlperlakukan oleh 
undang-undang keadilan yang dlbuat oleh 
rakyat sendlrl secara jalan yang sah den 
menurut syarat-syarat yang dapat d ise li-  
dikl atau diawasi oleh rakyat pula” .

Dari ural&n diatas* dapat penulis berikan gambaran bchwa me* 
nurut Ycmin maka untuk esdanya suatu negara hukum maka bo ll* 
cu nendasarksn senata-mata kepada azas legalitas*

Di scaping azas legalltas, maka azas perlindungan se
bagai salah satu unsur yang turut mencntukan odcnya negara 
hukum, dalem U.U.D. 'i+5 telah mendapatfcan pula teopatnya*
- kemerdekaen berserlkat dan berkumpul, mengeluarkan pik ir- 

cn dengan llsan dan tuliseffi . pasal  28*
• Tlap-tlap Worga negara berhak atas peker jaan dan penghi * 

dupan yang layak....... pasal 27 ayat 2*
- kezaerdekasn beragama ** .* . pasal 29 ayat 2*
- hak untuk ikut mempertahankgn Negara «*•** pasal 30*
Darl pasal-pasal diatas, ter llhat adanya ketfajibsn Negara 
untuk menjunjung dan menghormati hak azasl monusia sebagai 
salah satu paicorciincn adanya suatu negara hukum dan pencer- 
mincn ln l atari lebih nyata aPablla seseorang dapat mcmbela 
hak-hafenya kemuka Pengedilon atas pelonggaran-pelonggarcn 
hukum yang dilakukan oleh olat-alat perlengkapannya.

Seperti telah penulis kemukakan pada bab IV dlmuka , 
bohwa hal pertanggung jawaban Negara atas perbuatan alat - 
alat perlengkapcn Pemerintah yang melanggar hukua* berhubungan
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erat dengen soal-soal pemutuscn tentang sengketa atas Pera
dilan yeng moigenai Hukua Tata Usaha Pemerlntah (Admlnia - 
tratlve itechtspraalc). Mengingat bahva sampai seat ln l belum 
ada suatu Peradilan Administrasl untuk manyeleoalkon perka
ra - perkara yang berhubungan dengan tindakm melanggar hu*
kua oleh Pemerlntah, maka devasa In l telah dlterlma penda -

we
pat bahva hakim perdata b erven effig mengadlll gugatan-gugaton 
onrechtmatlge overholdadaad, Don kevenangan ln l dldasarkcn 
Pada pasal 2 B*0*yang masih dgpat dinyatakai berlaku berda- 
sar pasal I I  Aturcti Perallhoi U.U.D.

Mengenai Peradilan Administrasl ln l dlrasa perlu t l 
dak henya aaat eekarang aaja, tetapi sebetulnya telah d ib i- 
c or akan jauh oebeluranya. Dalam bulan Jull 1929» dl Jakarta 
peraak diadakon pertemusn para ahli hukum dl Indonesia d l - 
mmtx salah seorang pengikut mengadakan prae - advles ten - 
tang Peradilan Tata Usaha Pemerlntahan ; dllkutl oleh
ur&iai darl beberapa pembicara.

Pemblcaraflfl yang prlnslp lll lalah terletak pada ao- 
al apakah pada tempatnya hal peradilefr dimasukkan dalam 
hal Tata tfsaha pemerlntohan, Betul* meskipun dalam perttmu- 
an tersebut telah dlambll keputusanbahva belum dirasakcn 
perlu untuk lekas-lekas mengadakan peradilan dal am Tata &sa- 
ha Pemerlntahan secara prlnslp lll dan luas, tetapi keputus- 
m  tersebut sama sekall tldak menu tup kemungklnan diodakon- 
nya Pengadilan Administrasl* Tldak dladakannya Peradllcfi - 
Administrasl aaat itu  lalah berdasarkan keragu - raguan da
lam hati sonubarl setlap pembicara dalam pertoauan ahll hu
kum tersebut mengenai kekurangcn keahllon dalam Goal -  soal 
Tata Usaha Pemerlntahcn.

Soal-soal mengenai Tata Usaha Pemerlntahan adalah 
beraneka ragam dan soringkali mengandung s lfa t-o if at istime- 
Va yang harus dlketahul oleh seorang pemutus agar la  dapat

lihat bab IV bagian X,

655 -  Hukum, th, 1952 no. 1,
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memikirkcn apakah suatu tlndakan tertentu darl Pemerlntah 
adalah tepat, juga perihal sosual atau tldaknya dengm 
hukum yang berlaku, Sama sekall belum tentu seorang ahll 
hukum biasa mengetahul botul hal ltu .

Dlatas telah dlkatakon bahwa pasal 108 U.U.D.S.'JQ 
meabuka kemungkincn bahwa pemutusan tentang sengketa mo -  
ngcnal Hukum Tata Usaha Peaerintahan dioorahken kepada 
Pengadllcn yang mcngadili perkara perdata* Kcmungkinm 
kedua yang dlbuka pasal 108 ltu  lalah bahva pemutuscn tar- 
sebut diserahkan kepada alat perlengkapan lain asal dengan 
Jaminen yang serupa tentang keadllan den kebenaren.
Oleh Wirjono dikataken, bahva karena pasal -  108
membuka dua nacam kemungklnan, maka diberlkan kescsnpatm 
kepada pembuat Undang-undang untuk mcaempuh salah satu do- 
ngan capat jalan yaltu *
1. Segala perkara Tata Usaha Pemerintahan secara peraturgi 

umum diserahkan kepada Pengadilan Perdata*
2. Bagi suatu macam soal sengketa tertentu, pcautueennya 

diserahkan kepada Pengadilan Perdata.
3# Segala perkara Tata Usaha P caerintahm secara peratur - 

cji umum dlserahkcn kepada suatu Baden Pemutus bukm 
Pengadilan Perdata yang dibentuk secara istimeva*

**■# Bagi suatu macea sengketa tertentu bahva pemutusannya 
diserahkan kepada suatu Badan Femutus bukan Pengadiloa 
Perdata yang dibaituk secara istimeva*

Sebagal hasil usaha Pemerlntah Bepublik Indonesia pada uak- 
tu itu  masih berada dl Jogyakarta, dibentuklah suatu undang- 
undang No* 19 tahun 19^8 tentang susunan dan kekuasaan 
Pengadilan, yang menerapuh jalen ke-1 yaitu pada pasal * 66 
yang menyerahkan pemutusan segala perkara Tata U3Gha Peme
rintahan kepada Pengadilan Tinggl dalam tlngkat portcna - 
dan Mahkamah Agung dalam tlngkat ke dua, Tetapi undang-un- 
dang tersebut belum pemah berlaku,

Berdlrinya H.I.S, yaitu dengan cdcnya Pengcdllcn 
Federal den Pengadilan Negara Bagicn, mengakibatkcn bchva
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alstlm  susunon dan kekuasaan Pm gadilan yang termuat dalam 
undjjig-undang no, 19 tchun 19**8 den yang sesuai dengon a - 
danya negara keaatueffi, tidak dapat  dlturut. Maka terbentuk- 
lah undang - undang H .I » S ,  tohun 1950 No. 1 Lembaren Nega
ra 1950 No* 30 tentang Mahkamah Agung yang men gat ur tidak 
hanya susunon don kekuasatfi Mahkamah Agung, aeloinkan juga 
hal acora pemeriksaan perkara dimuka Mahkanah Agung,

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan k cab a ll maka * 
undang-undcng Mahkamah Agung tersebut perlu diadakan pero- 
behcn agar sesu&i dengan keadaan Negara Kesatuan* Sebagai 
langkoh pertema, terbentuklah undang-undang Dcrurat No. 1 
tahun 1951 ycos mulal berlaku pada tanggal IV Januari 1951 
yeng pokoknyo sesuai dengan Undang-undang No. 19 tahun - 
19^8 sekedar menyederhcnakcn susunan pengadilan dalam ting- 
kat pertama yaitu Pengadilan Negeri dan satu nacca Paiga- 
dilan pada tingkat kedua yaitu Pengadilan Tinggi*

Psda saat in i meskipun telah ada Undang-undang No,
1** tahun 1970 yang mengatur tentang ketmtuan - ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehafciman, toh mongenai Peradllan Tata U- 
fiaha N egara yang tetap dan ywag herdirl sendlrl seperti 
ycng diminta oleh Undangnmdang No. 1VW70 in i maslh be- 
lun cda*

Dengan adanya penafsiren secara luas dari Hoge - 
Raed atas pasal 1365 B,w* t Pasal 1^01 B*W# Ned.) pada 
ttfiggal 31 Januari 1919, maka selaaa belum adanya Pera * 
d ll on Administrasi yang tetap den berdlri sendlrl* penulis 
menyetujui pendapat bahwa hakim perdata bcrwewenang mcng- 
cd ill gugatan-gugatan onrechtaatige overheidsdaod dan ke- 
vmongon in i berdasarkan pasal 2 H.O* yang maslh berlaku 
berdasar peda pasal I I  Aturan Perallhon U.U.D* *1*5.

Kalau kita melihot dalam Jurisprudent! yang telah 
ada pada saat ln l sebetulnya telah ada usaha dari Baden 
Peradileft untuk menerlma adanya kemungkinsn -  keaungkinon 
terjadinfa perbuatan aelcnggar hukum oleh Panerintah*
Tetapi sayang bahwa usaha in i selalu kandas ditcngah Ja - 
lm  karena adanya pendapat darl instansi yang lebih tinggi*
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toabwa perbuatcn Pemerlntah ltu  dilakukan karena semataHaa- 
to didasarken atas kobijaksonaan Pmerlntah ofcfrlngga tin - 
daksn Pemerlntah ltu dlbencrkcn valaupuntoh secara 4uri - 
dig hal ltu  her s ifa t melanggar hukum*
Sebagal contoh aken penulls kcnukakan tonteng bagaimgno 
prosedure pencabutan hak mllik sering dilcr;ggar dengen se
ven ang « wenongt

Klta tahu bahva secara juridls forzail, ada dan dla~ 
kul hak - hak perseorangan oleh Hegera Indonesia* Hal ln l 
dlbuktikan antara loin oleh Undang-undang No*5 tahun- I960 
tentgng Peraturan Dasar Pokok - Pokck Agrarla, Menurut Un- 
dong-undeng in i dikenal beberapa macam hak atas tanah yens 
dapat dinitanatl oleh perseorangan, dlontarenya lalah hak 
mllik* Meskipun hak ln l leblh lemah darl pada hak eigendom 
tetapi dalam perundcng - undangan klta hak inilah ycng pa
ling kuat dan paling sempurna yang dapat dlkuasal oleh per
seorangan menufcut hukum ycng berlaku, Hanya varga negara 
Indonesia dapat mempunyal hak mllik.

Sebagal aklbat adanya pengakueoi dan penghormatm 
terhadap hak - hak perseorangan sepertl tersebut dlatas,ma
ka panutusan/penghentian atau poncabutan hak-hak seseorang 
tldak dapat dilakukan dengan seven ang - yen ang, tetapi ha
rus dilakukan sesual dengen undang-undang. undoig-un - 
ddig nenyebutkai bahva pemutusan menikaati hak-hak tersebut 
hanya dapat dilakuken untuk kepentlngan umum, ternasuk ke- 
pentingen bajgaa dan Negara, kepentlngan berseraa rakyat dan 
kepentlngan pembangungw

PaLaksflnaan pencabutcn hak ltu  dlatur loblh ion jut 
oleh Undong * undent! No* 20 tahun 1961 Leaabarsn Negara No* 
288 tahun 1961 tentang pencabutcn hak - hak tan eh den ben- 
da - boida yang ada dlatas tanah ltu* Disitu dlkatakcn cn- 
tara lain, bahva "Untuk kepgrtlngan umum termasuk kepoi - 
tlngdi Bangsa dan Hegara serta kepentlngan bersema rakyat, 
denlklan pula kepentlngan pemb îgunan, maka Preslden daloa 
keodaen maaaksa setoloh moidengar Mentcri Agroi'ia, Ilenterl 
Kehakimoi dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut 
hak - hak atas tanah den benda - benda ycng ada dlatas
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tan ok itu” . Pads pokoknya dltentukan bahwa mengenal pan - 
cabuten hak menurut undang-undang In i dapat dlbagl 
yaitu menurut proaodur biaaa dm proaedur luar biasa* 
Proaedur biasa menentukon bahwa * .

1* Untuk melakukan pencabutan atas hak harus dig - 
Jukan permlntaan oleh yang berkopentingan (alapa saja ypig  

mooohon dilakukcnnya pencabutan hak balk perseorangan aa - 
upun badan hukum atau bad on-bad oi Pemerintah) kepada P rt .* 
siden dengan perantaraan Manteri Agrarla melalui Inepekai 
yeng berscngkuton.
Atas dasar permlntaan tersebut, maka kepada Inspeksi Agra* 
r la  segera melakukett t

a, Mealnta pertlmbgngen kepada daerah mengenal pencabut*i 
hak deal kepentlngan umum.

b, Panitla Poiafair gantl rugi melakukan penafslran keru
gian mengenal tanah dan benda-benda yang haknya akan d i* 
oabut Itu,

2. Dales* waktu selama-laFQcnya *iga bulm sejak dl -  
terimanya pexrointaan Kepala Ihapeksi Agrarla tersebut m« - 
ka t
a* ?ara ^epola Daerah harus menyampaiksn pertimbangannya. 
b* Panltia Paiofsir harua iudah menyampalkan tafsiran gan

t l  rugi yang dimaksud.
c, Jlko dalaa jahgka waktu yeng dltentukan diatas, pcrtim- 

btfigon dan tafslrm  belum diterlma, oleh Kepala Inspek- 
s i Agrarla dalam pertlabangannya dan pertlmbangcn Hen- 
te r i Kehakimaa serta pertimbangcaa Mentert yang beraang- 
kut*i aegera mengajukai porsoalai kepada Preslden untuk 
mendapot keputusan,

Dalam Prosedur luar biasa, in l hcnya biaa dilakukan jlka 
keadaan sangat mendeaak yang memerlukan penguasaan tanah 
dengon cepat,
Dalam hal In i dltentukan antara lain ayer at-gyar at sebagai 
berlkut i
1.. Atas permlntaan yang berkepantingon, Kepala Inspekal 

Agrarla menyampalkan kepada Menterfc Agrarla permln - 
taga untuk melakukan pencabutan hak toipa dlaertal
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taksirai ganti rugi', den kalau perlu tldak usoh menunggu 
pertimbangan Kepala &aerah.

2. Kcmudicn Menteri Agrarla dapat mengeluarkan surat kepu * 
tusen yang memberikan perkoncn kepada yang berkepenting- 
ai untuk menguasai tejiah don benda-benda yaag bar song - 
kutan.

3* Keputusan Menteri Agrarla akan segera dilkuti oleh Kopu- 
tusan Presfcdai mengenai dikabulken atau tldaknya permin- 
taan tersebut.

b . Jika telah dilakukan penguasaen atas dasar keputuscn 
Mai tori Agraria, maka bila  keoudian pennintaan pencabutan 
hak tidak dikabulkan, yang berkepentingan harus mengea - 
baliken tanah dan/atau benda yang bersangkutan dalesi ke- 
odaan semula don/atau menberi ganti kcrugicn yang sepa - 
dan kepada yang mempunyai hak*

5. Sntelah surat keputusan hak ditetapken dan ganti rugi d i- 
berikan kepada yang berhak* niaka tanah yang haknyadica - 
but itu  menjadi tanah yang dikuasai oleh Hegara dan se - 
gera diberikan kepada yang berkepentingan dengen eosuatu 
hak yang sesuai, misclnya hak railik, hak guna ban gun gn 
dan seterusnya.

Dcfflikian prosedur pencabutan hak milik menurut undang - un- 
dang No. 20 tahun 1961*

Tomyata ketentuan undang * undang tersebut, dalsss 
praktek serin g tidak dilaksanakan sebagaimana me s tiny a mo* 
lahan sering dilanggar dengan seweneng * wen ang.
Sepertl halnya Keputusan Gubernur AH Sadlkln No, Pa.ll/9/ 
25/^9 ym s  racnentukan daerah Yen Pin sebagai daer&h ycng 
akan diban gun ho tel-hotel intemasional# Dengen keputusan 
itu  pada hakekatnya telah terjEdl pencabutan hak n ilik  se
cara bertentangan dengan undang-undang* Padahal seperti d i- 
sebutkan diatas* pencabutan hak mllik haruslah baidasark&n 
Keputusan Presiden atau setidafc-tidaknya Keputusan Menteri 
Agrarla jika koedasn sangat mendesak*
Meskipun Pengadilan Istimewa Jakarta memutusksn bahwa tin - 
daksn Gubernur A li Scdikin tadi bersifat melanggar hukum,to- 
tapi toh keluar Juga Surat Keputusan Preaidan Hepublik In
donesia yang melakukan pencabutan hak - hak ycng
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eAa atas kompleks Xm Pin tadl.
Deri uraian don contoh diatas, penulis dapat menarik 

keslmpulcn bahwa di Negara kita meskipun secara Juridis 
formil diakui dein dimungkinken adanya gugatan Onrechtxnatig# 
Overhcidsdaad, tetapi dalopi praktek oraat sukarlah Badtfi Pe- 
radilan raengabulkan gugatan tersebut bahkan belum pern oh 
terjadi soseorsng dapot berftasil baik sampai keatas atas 
gugatonnya terhadap Penerintah itu.
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P B N  U T U P  

Kestopulcn den saron-saran s

1* Pari uraiefi dalea bob portama jelasloh kiranya bahwa per- 
kembsngan negara hukum moigakibatkan lebih banyek ikut 
campurnya Administrasi ( Poaerintah ) dengan bcrbagai so* 
gl kehidupan masyarakat*
Turut campumya Pemerintah secara aktlp dalw  aefeala bi - 
dang itu  membava akibat bahwa pada suatu waktu tertentu 
tindakan P emerintah itu dlanggap melanggar hukum sehlngga 
raonimbulkon per soli sihai entara seseorang individu ycng 
merasa terlanggar kepentlngannya dengan Pemerintah yang 
morasB berkewajiban melaksanaken tugasnya*

2. Bahwasanya ketentuan umum dari pasal 1365 £*w« ( 1^01 B.w* 
Ned.) telah oexjcdl pendapat dari para sarjena den ahli 
hukum baik d i Negeri Belanda atau di Indonesia untuk kita 
tafsdrkon secara luaa sesuai dengan penafslran dari Hoge- 
raad tanggal 31 Januari 1919.

3* Negara sebagai subyek hukum dapat juga dipertanggung ja * 
vabkan atas perbuatannya ( perbuatan alat * alat perleng- 
kapannya * i .e .  Pemerintah ) yang melanggar hukum berda - 
sar pasal 13&5 D.w*

V. Meskipun demiklan* mengingat bahwa Negara ( Panerlntah ) 
berkewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum f 
maka Negara ( Pemerintah ) sebagai subyek hukua mempunyai 
s ifa t -  sifat yang lain daripada orang perseorangan biasa/ 
badan * badan hukum partikelir lainnya,
Terhadapnya mempunyai k^kecuallgn - kekecualicn tertentu 
yang tidak dapat dim lllkl oleh oreng perseorangan biasa - 
tadl.

5̂ Sajnpai saat ln l telhh aenjadl pendapat umum fcahwa terhadap 
n Onrechtmatige Ovorhddsdaad n, hakim Perdata berwenang 
mengadill perkara - perkara tersebut selama perkara tadl 
bukan men jadi wewenang Pcngtdilan khusus yeng *itunjuk 
untuk itu  berdasarkan undang * undang.
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Kwai&igm ln l lalah berdasarkan pasal 2 B.O. yang masih 
diakui berlakunya bordasorkm pasol XX Aturen Peralihm 
U.U.D.'ifJ aekedar undangnmdang ltu  tldak bertajtangen 
dengcn jlwa U « U . D * l t u  sendlri. Dan telah menjedi pen* 
dapat Jurisprudcnsl pula fchva terhadap Pasal 2 B.O. dia- 
tas d ita f sirkai secara luas darl Buys yaltu memakai k r i-  . 
terluza s n obyck sengketa (objeetuo l l t l s ) 1',

6, 1-1 e&kipun hakim perdata bervenang mengadili gugatcn onrecht- 
matige overheldsdaa^, tetapi telah menjadl pendapat m m  
pula bahva hakim d ll  ar eng menilai kebijaksmaon yang te - 
lah dicabil oleh Pemerlntah* Pengavasan atas bijakcoia 
tldaknya tlndakan Pemerlntah (doelmatigheids controlo) t i 
dak dapat diserahkan kepada hakim, tetapi totap tinggal 
dalsa tangcn /dminlstraai ltu  sendlri.

?. Dalam perundong-undongan kita dapat kita ketahul bahva ne
gara Bepublik Indonesia adalah negara hukum. Hal ln l ber- 
akibat bahva segala tindQktfi Pmerlntah harus berdasarkan 
hukum yang berlaku. Dilain plhak adanya pengakucn dot paig- 
hormatan atas hak-hak ycng cda pada d ir l seseorang oleh He- 
gara. Tetapi dales praktek sering kita lihat bahva tlndak- 
m  Pemerlntah ltu  dilakukan tldak berdasar ken hukum, bah * 
km kodang-kodeng dilakukan dengen seven ong-ven eng, nes- 
klpun demikisn sukar untuk menentukan apakah suatu porbu - 
atan PenorintGh ber s ifa t melanggar hukum sebab caat sukar-* 
lah menentukcn apakch suatu perbuatan bertentangan dengan 
kepentingcn umum at&ukah bertento^gm dengan hukum.

Dalea kesimpulan dlatas, dapatlah penulls sarankan oe- 
bagai berikut :
1, Untuk menjaaln Hegara kita sebagal negara hukum maka sela- 

ma Pengadilan Administrasl belum eda, pcnulis saroikan un* 
tuk setiap gugatsn terhadap Pemerlntah menjadl vevenang 
hakim Perdata*

2, Ddftgcn bervenengnya hakim Perdata untuk meaeriksa perkara 
gugatsn terhadap Pemerlntah maka seyogycnyalch apablla *

a, Pemerlntah ikut raeabantu, mcmbina, dan noHndungi 
odtjiya lembaga Ben turn Hukum. Adaleh suatu kenya *
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taan dalam prakt«k slmlakin banyak yang tidak da* 
pat menikmati keadllan karena di soaping memang dla 
tidak moigetahui apa-apa mereka juga serin g merasa 
takut atau tidak cengerti apa yang harus la perbu- 
at apablla mereka dihadapkm pcda suatu perkara 
yang raenyangkut dlrinya, I*eblh-lebih b ila  la  bar • 
hadapan dengan seorang Penguasa* Dengm berdirinya 
Lembaga Bantuan Hukum aksoa merupakan bantuen y&i& 
beaar bagl tidak saja masyarakat pada umunmya,t© -■ 
tap! juga ba$l lcmbaga-lembaga hukua lainnya bah - 
kon Malvern ah Agung sendlrl merasa mendapat keun - 
tun gen dean! aenciptakan kepercayaan rakyat akan a- 
danya hukum dan olta-olta maaegakken keadilen akm 
dapat dlpupuk dan dltumbuhkm* 

b* Tuntutan lain ycng perlu fialam rangka pcnegakan hu- 
kum di Indonesia ln l lalah seperti yang ter can tun 
dalcw pasal ayat 2 U.U*ITo, Xtyl970 ycng entara - 
lain m&iyebutk&n •
"Peradllan dilakukan dengan sederhana, copat den 
beaya ringsn".

Selanjutnya dalaa penjelassn U.U, no, ltyl9?0 bagl* 
an penjelasan umum pada angka 8 dieebutkan * 
"Ketentuan bahwa " "  piraDIL/ij DIL/itux/  ̂ DXSGJ3 BE- 
DERiLCU TJiPAT DM BKAJA UUJQAN 1,11 tetap harus d l-  

pegang teguh yong torcermln dalam undang-undang 
tentang Hukum Jteara Pldana dan Hukum Acara Perdata 
yang menuat per atur an -per otur m  tentang pemeriksar 
an dan peabuktien yang jauh lebih sederhsna ” • 
Kemudlsn penjelasczi khusus pasal tersebut mcngata- 
km *
“Peradllan harus osnenuhi harapan dari pada penca- 
r l  keadilan yang selalu menghendeki peradllan yang 
cepat, tepat, adil dan beaya ringan* Tidak dlper- 
lukcn pemeriksaan dtn acora yang berbelit- b e lit  
ytfig dapat mmyebabken proses bertchun-tahun*bah
kan kadong-ko&eng harus dilanjutken oleh para ahli 
varls para pcaicari keadilan*
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B«aya ringan artinya beaya ycng serendah mungkin 
sehlngga dapat terpikul oleh rakyat, In l aemua 
dengan tcnpa raengorbenkan ketelition untuk men * 
carl kebenaren den keodilcn n«
Jttenya keputusan M®iterl Kehakiaan ycmg membagi 
Pengadilan Iatimeva Jakarta menjadl tlga vilayah 
hukum Pengadilan Negerl yang baru* tentu saja 
dimaksud untuk meningkatkan service bagi poncari 
kesdilan dl lbu-kota Jakarta yang sudah padat 
penduduknya* dlsspping lebih memperlancar atau 
mempercepat proses suatu perkara dengan tldak ter* 
laLu menunggu selasainya proses p«rkara yang sa%u 
terhadap ycng lain , 

o. Mengingat kaburnya betas-batas darl pengertian 
"kepentlngan umumtt maka hendaknya hakim dalnt me* 
mariksa perkara betul-betul toL ltl dengan mellhat 
pada tiap keedaetn maaing-masing, mmakah yang le -  
bih barat, Apablla dengan mendehulukan kepenting- 
m  umum ltu  dldapatkan pengorbonen yang sangat 
menyolok darl kepentlngan orang*perseorangaeu» ma
ka soyogyanyalah b ila  klta deml keadllan mengor - 
baakan kepentlngan umum*

3* Kalau klta liha t kembali adanya berraacam̂ aacafc sebab tim- 
bulnya gugatan terhadap P enguaaa/P emerintah, maka sebab 
pokok lalah mengenai ganti rugi yang dlberlkan Pemerlntah 
kepada plhak ym g  dlrugikan yaltu mengenai tidak sesuai 
besar/kecilnya juolah gcntl rugl tersebut.
HeHhat haL tersebut dlatas, maka hendaklah Pemerlntah 
membuat Undang-undang mengenai car a-car a untuk mendapat - 
kaa ganti rugi agar terhadap Penguasa dapat dlberlkan pe- 
gangefi pokok dalan hal pemberian ganti rugi, sehlngga de- 
ngan demlkian kemungklnan adanya gugaten-gugatan terhadap 
Negara dapat dibatasi,
Dari keaeluruhan apa yang telah penulls uraikan dlatas 
akhimya penulls sampai pada satu pendapat yaitu bahwa r  ̂
pada saatnyaLah Pemerlntah sekarang mengadakcai/merabentuk 
Pengadilan Tata Usaha Kegara/tdgadllen Administrasl Ne-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD DARWIJANTO SOETRISNO



99

Sara sebagai reallsasi daripada apa ycng diminta oleh Un- 
dengnmdeng no. Ik tahun 1970. B ila kita berhadapm dengm  
suatu negara hukum modem, maka sebanarnya kita Justru 
berhadapan dengan N egara dlmana P eaaerintahnya banyak ikut 
campur tangan dengan peraoalm d i segala bidang dalam me - 
nempuh jalah kearah suatu masyarakat yang adil dan makmur. 
Pm bertambahnya campur tangm dalam segala bidang Itu 
yang eudah barang tentu perlu diatur menurut pola dan ke - 
a&aan tertentu* menyebabkan pesatnya perkembangsn hukua 
sdminlstrasl (  tata usaha ) Negara,
Berkembangnya hukum adminiatrasl negara Itu  dengan sen&i- 
rinyo mendorong kearah penyempumam Peradllan Aiminlstra- 
s l. Sebab dalam hal dlmana Pemerintah bmyak campur tmgrn 
maka sukarlah mcnentukm apakah tindakennya merupakan pem- 
bataoan atau pelsnggarm hak para warganya* Sukarlah me * 
nentukm apakah tindokannya merupakan kebijaksanaan belaka 
atau merupakan pelanggaran hukum yang telah berlaku*

Dengan demiklm* Negara Bepubllk Indonesia sebagai 
auetu negara hukum modem yang menuju kearah masyarakat 
odU dan mEkmur, Peradllan Administraai ( Tata Usaha > Ne
gara sangatlaft diperlukan bahkm merupakan syarat mut&ak 
untuk tercapalnya cita-cita  tersebut*
M ai ah menjadi harapm penulis apabilo Pemerintah pada 
saat sekarang memlklrkan hal-hal seperti tersebut diatas*
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