
0IHU.J78I :

MUR PARISTIf lA

PEWGGUWAAW UPAYA ADM INISTRATE 

BAGl PEWYELESAIAN

SENGKETA TATA USAHA NEGARA_______
r: i :m  ::

r.rj^vATAA:: 
“wrrVS3DSITA£3 Ml'SiAXK V** 

S U Q A 1) A Y /
W * t  /'*■/**

fcV1

FA K U LTA S HTJKUI3 U EriVEUO ITAS AIRLAHGGA

OUH A B A Y A  
1 9  0 8

ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

Skripsi PENGGUNAAN UPAYA ADMINISTRATIF 
BAGI PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

NUR PARISTINA



PENGGUNAAN UPAYA ADMINISTRATIF 

BAGI PENYELESAIAN 

SENGKETA TATA USAHA NEGARA

S ' K R I P S I

OLEH 

NUR PARISTINA 

038311820

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 

S U R A B A Y A  

1988

ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

Skripsi PENGGUNAAN UPAYA ADMINISTRATIF 
BAGI PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

NUR PARISTINA



2 2 JAN 1992

PENGGUNAAN UPAYA ADMINISTRATIF 

BAGI PENYELESAIAN 

SENGKETA TATA USAHA NEGARA

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS 

DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK 

MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEH 

NUR PARISTINA 

038311820

(E.SUJATMOKO, S.H., MS.) (TATIEK SRI DJATMIATI, S.H.)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

1988

SKRIPSI

PENGUJI

i

ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

Skripsi PENGGUNAAN UPAYA ADMINISTRATIF 
BAGI PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

NUR PARISTINA



Kepada keluargUtu:

Bapak, Ibu, Lifa, Andy 
mas Ben, dan buan ' - 
tiku Qurrota A'yunwi

ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

Skripsi PENGGUNAAN UPAYA ADMINISTRATIF 
BAGI PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

NUR PARISTINA



Kakyatlah yang akan memberikan bukti atas tindakan suatu 

Pemerintahan, maka harta yang paling bernilai yang harus 

didambakan oleh pemerintah adalah perbuatan yang baik.

Kebajikan Pemerintah terhadap rakyat akan dibalas dengan 

kepercayaan rakyat terhadap Pemerintah.

Tugas Pemerintah adalah raemenuhi kebutuhan rakyat* Penga- 

duan atas tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dan petisi 

raenuntut keadilan tidak boleh raenjadi sesuatu yang men- 

jongkelkanwu,

( dikutip dan disadur kerabali 

dari surat Khalifah Ali bin 

Abi Thalib kepada Gabernur 

Mesir Malik Asytar )
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KATA PENGANTAR

Bi smi11ahi rrohmani rrohim 

Alhamdulillahi roboil 'alamin, segala puji bagi 

Allah yang mengusai sekalian alam atas segala kenikmatan 

yang telah ailimpahkanNya sehingga penulisan skripsi ini 

dapat terselesaikan.

Skripsi yang berjudul "Penggunaan Upaya Administra- 

tif Bagi Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara" ini di- 

maksudkan untuk melengkapi tugas dalam menyelesaikan stuai 

dan memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas rIukum Univer- 

sitas Airlangga Surabaya.

Pada kesempatan ini saya sampaikan terimakasih k~-

pada:

1. Bapak Harjono, S.H.,MCL. yang telah oerkenan mom- 

birabing saya dalara penulisan skripsi ini, meraberi petunjuk 

dan saran-saran• Demikian pula atas kesediaan Deliau menja 

di penguji,

2. Bapak Emanuel Sujatmoko, S.H., MS yang telah berke- 

nan menjadi penguji.

3. Ibu Tatiek Sri Djatmiati, S.H., yang telah burkenan 

menjadi penguji.

k* Para karyawan perpustakaan non eksakta University 

Airlangga yang telah banyak membantu menyediakan Gan men- 

carikan bahan bacaan di*lam rangka penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh staf doeen pengajar di Fakultas Hukum Uni- 

Vureitaa Airlangga yang telah mumberiKan bimbingan hing^a
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dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukura ini.

6. Keluarga saya atas doa restu dan segala pengorbanan 

mereka terutama kepada Ayah Ibu yang tek henti-hentinya 

mendidik sejak kanak-kanak hingga dewaGa.

7* Seroua pihak yang telah berpartisipasi yang tidak 

dapat saya sebutkan satu persatu.

Surabaya, 26 Desemoer 1988

Nur Paristina
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;5AB I 

PENDAHULUAN

1. Permasalahan: La tar Melakans dan Rumusannya

Paua permulaan abad XX telaii berkernbang dengan po- 

sat tipe negara kesejahteraan (welfare state), yakni suatu 

tipe kenegaraan yang bertujuan untuk mencapai kesejahtera- 

bagi vvarganya. ajan tipo negara ini, fungsi Pemerintah 

(dalam arti luas)* tidak terbatas hanya sebagai penjaga 

ketertiban saja((tipe negara nachtwakerataat), akan tetapi 

juga mempunyai kewajiban untuk rnensejahterakan rakyatnya*

Negara Republik Indonesia adalah salah satu neg. r.;
2yang bertipe welfare state ini, al ini terbukti dari:

a. Salah satu sila uari Pancasila sefciĝ J.. da ear f^] ?ja~ 
fah negara (sila ke lima) adalah keaailan sosial. 
Ini oerati tujuan Negara adalah menuju kepada kese- 
jahteraan para warga negara;

b. Dalam • UD 19*0 (perubukaan, alinea ke-e.npat) dikata- 
kan Dahiva tujuan perabentukkan negara Indonesia u w j- 
lah melindungi segenap bangsa Ibdoneaia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan k^oejah- 
teraan uraum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan ke-

. raerdekaan, perdaeaian abadi, can keadilan sosial. 
Dari sini lebih nyata lagi tjahwa tujuan i:eg^r^ uda- 
lah mensejahterakan masyarakat atas aasar keaailan 
sosial.

Prof, Mr. W.F. Prins, merabedakan pemerintah d.’-laa 
arti luas dun p^merintah d̂ ila.a arti serapit, Oalam pengur- 
tiannya yang luas, pemerintah adalah seluruh Kekuasaan 
yang ada dalam suatu negara, raeliputi kekuasaan legislatif, 
eksekutif, judikatif dan polisionil. nengan demikian peme- 
rintah dalam arti luas identik dengan pengertian ne:j. c , 
Sedangkan dalam pengertiannya yang sernpit, penR.rintah 
lah kekuasaan yang mempunyai tugas khusus, yakni melakwu- 
nakan tujuan dari peraturan perundangan uaja, jadi n. .nj-a 
meliputi keKUasaan eksekutif, 

p
Muchsan, ^eberapa Catatan tentang Hukum Admini< tra 

si Negara dan reradilan Adminl.straoi Negara di Intion-.v ., 
Liberty, Yogyakarta, 1981, n.3«

1
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2

Negara dengan tipe welfare state ini raembawa konsekwensi 

adanya campur tangan yang cukup besar dari pihak pemerintah 

terhadap aspek-aspek kehidupan dan penghidupan rakyat. As- 

pek kehidupan rakyat-seperti sosial, budaya, ekonomi, poli- 

tik, dan sebagainya tidak terlepas dari campur tangan peme

rintah. Hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal 33 Undang Un 

dang Dasar 19^5 yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdanar 
kan azas kekeluargaan ;

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 
yang raenguasai hajat hidup orang banyak dikuasai \\q 
gar a ;

(3) Bumi dan air dan kekayaan alara yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan un- 
tuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Turut campurnya Pemerintah secara aktif dalam sega

la bidang menbawa akibat mengatur serta membatasi tanpa m-.;n 

perkosa hak dan kebebasan rakyat. Oleh karena batas antara 

mengatur dan raemperkosa hak serta kebebasan rakyat itu ti

dak tegas^, maka sudah barang tentu dapat menimbulkan baik 

kesalahanpada pemerintah maupun ketidakpuasan pada rakyat 

dan mengakibatkan timbulnya perselisihan (sengketa) antara 

rakyat dan pemerintah. Dan dalam hal ini rakyat raemiliki 

dudukan yang lebih lemah daripada pemerintah. Tetapi karena 

negara Indonesia adalah negara deraokrasi yang berdasarkun 

Pancasila, maka pengakuan dan perlindungan terhadap hak asa

^Sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut: 
Pemerintah mungadakan pencabutan hak a tats tanah berdaaarkan 
atas kepentingan umum. pemerintah menganggap tindakannya j- 
dalah mengatur tanah tersebut untuk kepentingan umum tetapi 
rakyat yang sebelumnya memiliki tanah tersebut dapat juga 
menganggap pencabutan hak atais tanan tersebut mengurangi 
haknya.
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si manusia merupa^an salah satu ukuran tenting oai^ ouruh- 

nya pemerintahan sehingga rakyat perlu ailindungi hak-ha.t- 

nya dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang atau :ne- 
*

langgar hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pu 

merintah dibedakan raenjaai dua macam, yaitu: yang prevent: f 

dan yang represif. Pada perlindungan yang preventif, kopv-a 

rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (in^ 

praak) atau pendapatnya sebolum suatu iieputus^n p^nerinta, 

menjadi bentuk yang tetap, Jadi perlindungan hukum yang pro 

ventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedan6- 

kan sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan untu^ 

menyelesaikan sengketa. Dengan demikian maka penanganan per 

lindungan hukum bagi rakyat oleh pengadilan termasuk kate ;o 

ri perlindungan yang represif. Di Indonesia perlindungan i- 

ni dilakukan oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi 

Negara,

Peradilan Administrasi Negara sebagai salah satu sa- 

rana perlindungan hukum bagi rakyat, memiliki kevvenangan ao 

ngadili sengketa antara rakyat dan pemerintah dengan a: jiv- 

dangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peraaii^n 

Administrasi Negara. Me ski pun Peradilan Administrasi Negt»ra 

berwenang mengadili sengketa antara rakyat dan pemerint.il, 

akan tetapi pada sengketa tata usaha negara tertentu kewe- 

nangan itu oaru timbul jika seluruh upaya administratif 

yang bersangkutan telah digunakan. Pasal i+8 Undang-Undang 

No. Tahun iy86 menyeoutkan :

ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

Skripsi PENGGUNAAN UPAYA ADMINISTRATIF 
BAGI PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

NUR PARISTINA



(1) Dalam hal suatu 3adan atau Pejabat Tata Usaha Nega 
ra dioeri wewenang oleh atau berdasrkan peratui^n 
perundang-undangan untuk menyelesaikan secara adjii 
nistratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, ma- 
ka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus d.i^e- 
lesaikan melalui upaya administratif yang turueoia

(2) Pengadilan oaru berv/enang memerikca, memutus dan 
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara seDagaima 
na tiimaksurt dalam ayat (1) Jika seluruh upaya au.ni 
nistratif yang oersangkutan telan aigunakan.

Pengadilan yang oerwenang memeriksa adalah Pengadilan ring

gi Tata Usaha Negara. Dalam hal ini pasal 51 ayat j> dan a-

yat 4 undang-undang tersebut menycbutkan :

(3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugae dan 
berv/enang memeriksa, memutus dan menyelesaikan tii- 
tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagai 
raana dimaksud dalam pasal 48.

(4) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Nega 
ra secagaimana dimak6ud dalam ayat (3) dapat diaju 
kan permohonan ^asasi.

Dengan melihat pada ketentuan diatas maka upaya ad

ministratif tneiniliki kedudukan yang cukup berarti di 

ping Peradilan Administrasi Negara yang dianggap sebagai 

pengadilan yang paling relevan untuk menyelesaikan sengitc-ta 

tata usaha negara, Berkaitan dengan hal itu yang perlu di- 

tanyakan apakah ketentuan yang berlaku bagi Peradilan ;d,ni- 

nistrasi Negara berlaau juga bagi upaya administratif.

Dengan berlatar belakang pada uraian diatas, maka pe 

nulisan skripsi ini beranjak dari masalah berikut :

1. Sengketa tata utsaha negara yang oa^aimanakah yang t 

diselesaikan melalui jalur upaya administratif ?

2. Bagaimana nukum acara upaja adminietratif ?

3. iagaimana hubungan upaya administratif dengan Peradilan 

Administrasi Negara ?

if
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2. Pen.jelasan Judul

Judul pada penulisan skripsi ini adalah: "Penggu- 

naan Upaya Administratif bagi lenyelesaian Sengkuta Tata 

Usaha Negara",

Yang diraaksud dengan upaya administratif adalah so 

bagaimana yang dimaksud oleh penjelasan Undang-Undang no. 

5 tahun 1986 pasal 48 -yat(l), yakni: "Upaya administra

tif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seor* 

fcang atau b:.dan hukutn perdata apabila ia tidak puas terha 

dap euatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut 

dilaksanakan dilingkungan peinerintahan sendiri".

Upaya administratif ini terdiri dari dua bentuk 

prosedur, yaitu :

a. Prosedur banding administratif, .dalam hal penyelesaian 

itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi 

lain dari yang mengeluarkan keputusan i'ang b^rsangkut-

b. Prosedur keberatan, dc*lam hal penyelesaian itu harus 

dilakukan oleh Badan at^u Pejabat Tata Usaha Negara 

yang mengeluarkan keputusan itu,

Sedangkan yang diraaksud dengan sengketa tuta u^uik. 

negara adalah ^ebagaimanc- yang dimaksud oleh Undang-Un

dang no.5 tahun 1986 pasal 1 angka yakni; "3engketn 

ta Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam biu. 

Tata Usaha .’egaru antara orang atau badan huku/n perdata 

dengan Radan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipuivft 

raaupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan 

Tata Usana I'egara, termasu* sengketa kepegawaian berda^ar
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kan peraturan p^rund; ng-undangan yang berlaku", Domikian 

juga tentang pengertian tata us^ha negara adalah seperti 

yang tercantura uala;n paeal 1 angka 1, yakni; "Tata Uaah.*. 

Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fun0-;;i 

untuk menyolongfCJirak.-in uru.>an p^i.ierintahan baik di purat 

maupun di daerah1'. Yang dim.'-ksud urusan pemerintahan ada

lah fungsi pemerintah dalam arti sernpit, yakni yang melipu 

ti kegiatan eksekutif.

3. ‘.lasan Pemilihan Judul

Proses peradilan merupakan suatu cara untuk melak- 

sanakan penga*vasan yang oersifat represif terhadap porbu- 

atan Pemerintah. Adanya proses yang raemt-riksa p(-rbu;>tan le 

merintah merupakan syarat mutlak dala:a menciptakan Pemerin 

tahan yang bersih, rjan idealnya untuk suatu pon^awrsan • .:.a 

lah badan yang mengavvasi bukan burusal dari badan yang dia 

wasi. .

Undang-undang ”o,5 Tahun 1986 adalah undang-undang 

tentang peradilan tata usaha negara yang telah aitunggu- 

tunggu kehacirannya sojak lama, sebagai suatu inctitusi 

yang akan menyelesaikan masalah-masalah dan sengketa dioi- 

dang tata us^ha negara. Hal ini telah dibahas dala:n simpo- 

Bium tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diselenggara 

kan oleh BPI1N pada tanggal pebrunri 1//6 ai rta, 

yang .nenyimpu.lkan :

- 3erd&^.arkaii i emoukaan dan fasal-fasal Undang Cndang 
'a;;ar republic Indonesia adalah f:egara Hukua
aan '.eg^ra Kesejonteraan y *̂ng .aenuntut ter.,ujuanya 
kesoiino. ngan antui'u k«-p ncingj-n s-tiap w*-rga ,
dala.n jalinan yang uarmonia. '^ntuk m.;njalin hal itu
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7

maka dipelukan adanya peradilan tata usaha negara 
yang mampu secara bebas menjalankan fungsi judisiil 
yang murni. Apalagi bagi negara seperti Pepublik In
donesia yang telah melaksanakan pembangunan, dimana 
pemerintah terdorong untuk melibatkan diri dalam pc*l 
bagai bidang kc-hidupan.

- pemerintah dalam 27 .̂ P.''LITA II telah menotapkan 
langkah-langkah kebi jaksanaan yang hendak ditempuh 
dan sasaran pokok yang hendak dicapai, yakni perlu- 
nya dibentuk peradilan administrasi✓

- seminar hukum nasional ke TII tahun 197^ berkesimpu- 
lan antara lain bahwa peraturan pelaksanaan Undang- 
Undang No.Ik rnahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan 
Pokok Kekuasaan ..ehakiman perlu segera direalisir, 
da supaya tidak lagi diciptakan badan-badan pera
dilan selain yang dimsksud dalam pasal 10 undang-un- 
dang tersebut diatas.

- administrasi negara kita berkembang cepat sekali 
oleh sebab itu kalau kita tiuak segera meraikirkan a- 
danya peradilan administrasi negara, maka aaministi'a 
si negara kita akan bwrkembang kearah yang secara yu 
ridis tidak kita ingini pada negara PI yang menurut 
UUD 19*0 adalah negara hukum*-'’

Aka*i tetapi meski demikian, ternyata undang-undang

tersebut masih menerapkan penyelesaian sengketa mtlalui ja

lan upaya administratif yang notabene hal itu dilakukan di

dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Hal inilah yang me-

narik perhatian saya sehingga saya memilih masalan ini.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skrpii;i ini, pertaroa adalah untuk

memenuhi persyaratan akademis guna meraih gelar kes.urjana-

an. Kedua, untuk raemberikan sumbangan petnikiran hal-hal

yang bersifat tekhnis dan praktis kepada siapa saja yang

akan menggunakan upaya administratif, karena dewasa ini se

dikit sekali tulisan yang mumbahas tentang upaya adminis-

-^Badan i’embihaan Hukum Nasional, Simposium Peradilan 
Tata Usaha Negara, Binacipta, Bandung, 197?» h.123*
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tratif. Ketiga, adalah untuk berpatisipasi dalam mengem- 

bangkan Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Univer- 

sitas Airlangga,

5. Metodoloai

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah diskriptif analisis. "edang sumber data yang diguns- 

kan diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa buku- 

buku, majalah, makalah, ,'ata yang telah diporoleh disusun 

dan dikelompokan berdasarkan pokok masalah. Keraudian data 

tersebut dianalisa dan dijabarkan dengan menggunakan pendc- 

katan yuridis, ortinya bertumpu / menitikberatkan paaa pera 

turan perundang-undangan yang berlaku. Fendekatan lain ̂ yang 

digunakan adalah komparatif, yaitu merabandingkan dengan ma- 

teri yang dibahas. Sebagai pembanding bagi upaya administra 

tif adalah peradilan administrasi negara.

6. PertangKUng.iawaban sistematika

Penulisan skripsi ini dimulai dengan bab 1 yang ber- 

usaha menjelaskan tnengenai latar belakang permasalahan be- 

serta rurausannya dan penjelasan judul beserta istilah yariij 

berhubungan dengan juaul.

Ketnudian pada bab II saya membahas tentang macain-ma 

cam sengketa untuk menunjukan iteaudukan sengketa yang dap? t 

diselesaikan melalui upaya administratif diantara berbagai 

sengketa yang dapat terjadi antara rakyat dan pemerintah.

Tata cara penerapan upaya administratif beserta hal- 
hal yang bersangkutan dengannya saya letakan dalam bab III
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Kemudian dalam bab IV saya bahas hubungan antara upaya ud- 

rainistratif dengan Peradilan -Idministrasi Negara cebugai 

sarana terakhir bagi penyelesaian sengketa antara rakyat 

dan pemerintah.

Jebagai penutup penulisan ini dalam bab V saya sin- 

pulkan hasil-hasil bab sebelumnya disamping sarun-saran se

bagai kelengkapannya.
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SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1, Perbuatan Pemerintah ,yan# Meniinbulkan Sengketa Tata Ura 

ha Negara

Seperti yang sudan dijelasttan dalam oat) penaahuluan 

peraerintan mempunyai kedudukan yang kuat dan peranan yan^ 

besar dalam raengatur berbagai aspek kehidupan rakyat, Perne 

rintah raengatur, mengawasi, mengarahkan, mengendalikan b^r 

bagai bidng, seperti: bidang ekonomi, politik, sosial, ke- 

budayaan, dan lain-lain. <)an disinilah letaknya hal-hal 

yang dapat menimoulkan sengketa antara rakyat dan pemerin

tah. Jadi pada dasarnya sengketa itu berasal dari tindaknn 

pemerintah. Philipus M. lladjon munyatakan oahv,ra "tindak pe 

merintah" merupakan titik sentral perlindungan hukum oagi 

rakyat.^

Untuk mengetahui perbuatan pemerintah yang bagaima-

na yang dapat menimoulAan s ngketa ta^a usaha negara, bai^

lah kita melitiat kepada peraturan perundang-undangan. Un-

dang-Undang hO. b Tahun 19tit> ten tang Peradilan Tata Uiiaha

Negara pasal 1 ayat oerounyi:

Sengketa Tata Usahc* Negara adalah tsengketa yang ti-ioul 
dalam bidang Tala Usaha Negara antara orang atau ~.cn 
hukum poruata uen^ari .sauan atau Pejabat Tata U^n.. - 
gara, oairf. di pusat maupun di dauran, sebagai aki^tt 
aikeLuarKannya Keputuaon Tata Usaha jgara, tc-rmaru^ 
G^ngktita dupugawaian berd- oarkan p^r.turan perund. 
undangan yang u^rlaKU.

^P.M.Hadjon, Perlindungan ukum oaKi Kakyat di Indo 
nesia, Bina TI.j u, Sur. o .ya, 198/, h. 2.

BA/3 II
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Dengan melihat paaa ketentuan tersebut, maka perbuatan pt- 

merintah yang aapat menimbulkan sengketa tata usaha negara 

adalah perbuatan mengeluarkan keputusan.

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang Terbuka Kemungkinan DI 

lakukann.va Upa.ya Idministratlf.

Dalam ber&rgai kepustakaan oleh ooberapa sarjana da 

pat ditemukan bermacam-macam definisi tentang suatu keputu 

san. Akan tetapi keputusan yang menjadi pangkal sengKeta 

tata usaha negara adalan yang kriterianya terdapat dalam 

Undang-Undang .\To. 'j Tahun 198b pas 1 1 ayat 3 yang oerau- 

nyi :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan ter 
tulis yang dikeluarkan oleh Badao atau Pejabat Tata u- 
saha Negara yang borisi tindakan hukum tata usaha ne^a 
ra yang berdasarkan peraturan perunuang-undangan yang 
berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, 
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau ba
dan huku.n perdata.

Dengan melihat pada definisi tersebut, maka dapat ditemu

kan unsur-unsur suatu keputusan, yaitu :

1. penetapan tertulis;

2. oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara;

3. tindakan nukum Tata Usaha Negara;

/+. berdasarkan peraturan perunuang-undangan yang berlaku;

5. konkrit, individual, dan final;

6. akioat hukum bagi oeseorang atau oadan hukum perdata; 

ad.l. Penetapan tertulis,

Secara prinuip Keputusan Tata Usana tfegara itu ha

rus tertulis. j a m m  deuikian nasih teruapat pengecualian 

dalam hal putusan tidak tertulis,, dimana Badan atau Peja-
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bat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan neputusan, sedang 

hal itu merupakan kewajibannya. Apabila batas waktunya te

lah lev/atsebagaimana ditentukan dala:a peraturan perundang- 

undangan, atau setelah levvat bata6 waktu k (empat) bulan 

dalam hal peraturan perundang-undangan tidak menentukannya 

maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangku- 

tan dapat dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. 

Tlndakan diatn itu dapat disaraakan dengan keputusan tertu- 

lis yang tida/i tertulis.

Keputusan tertulis itu tidak aitujukan dalam bentuk for- 

malnya, tetapi pada isi. Oleh karena itu sebuah nota atau 

memo sudah dapat dinyatakan memenuhi syarat tertulis. 

ad. 2. Oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Yang dimaksud badan atau pejabat Tata Usaha I\’egara 

adalah Badan atau Pejabat baik di pusat maupun di caerah 

yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Pengerti- 

an eksekutif ini diKaitkan dengan pengertian yang aalam ba 

hasa Belanda dipaka.L istilah ,fbestuurf, aimana kegiatan/ 

lapangan "bestuuren" adalah seluruh lapangan kegiatan nega 

setelaii dikur:*ngi "rogolgeving'1 (pemouatan peraturan) dan 

"rechtspraak" (peradilan). 

ad. 5, Tlndakan hukum Tata dsaha Negara.

Tindakan hu^un Tata Hsaha Negara adalah perbuatan 

huku/a iadan atau Pejabat Tata Usana Negara yang ber u, ,ber 

paja suatu ketentuan nuku.» i’ata Lcana Negara yanj dap.it 

nimbulkan nak atau kev/ajioan pada orang lain.(pada raereka 

yan& terkena keputusan itu dengan tidak sekehendak mereka.

Tindakan tersebut harus ditujukan dalam lapangan
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l ‘j

hukum Tata L'saha Negara, ouK.an ualam oidang nuku:n perdata, 

Makeud yang terkandung dala.-a setiap keputusan adalah terja 

^.nva pernOi ban aalam lapanjnn nubungan huku.a puoli ;u -u 

ngan yang terjadi uisa ,.alam arti pemoatalan ternad.\p uu-.- 

tu hubungan hukutf yang telah adasebelum keputusan itu di.te 

luar-;an, atau dapat juji ua . a n nal penetapan £:o:;ua ta au>- •- 

ngan hukum yang oaru atau memuat suatu penolakan 'ladao V-.- 

ta Usana Kegar^ tornadap .-:ĉ uatu nal.

ad. berdasarkan pen»turan purundang-undangan yar. ; -cr 

ku.

Adrninisti’at.i Negara dala-i pcngortian hukum :«ua 1 a.-j 

penyelenggaraan dan atau pelaksanaan daripaaa Undan^-un- 

dang dalam arti luas. Oleh karenanya setiap tindakan yang 

dilakukan ha/us uilandafci olcm peraturan peruj.uang-jndan^- 

an. ^an di dalam per,turan itu narus dicantur.^ar. keuenang- 

annya. 3adau L’ata Usaha l.'egara tanpa aasar peraturan umu:j 

tidak jTit.inpuriy ii ./ewenang untuic mulaiti anakan perouatan nu 

kum publik.

ad. ^ ^ersiiai ^on^ric, individual, uan final.

Konkrit *aitu obytA yang uiputuskan dalam Keputuc-n 

Tata Usaha i.eg ra itu tidak aostrak, tetapi ber^ujua, ter- 

tentu atau dapat dituntukan. Dalaat hal a pa aan *.i -

pa keputusan itu dikeluarkan, narus jelas disebutkan dalam 

keputusan. jiiwalnya Keputusan m^ngt,nai rurnan si A, izin u- 

sana oagi si pemoernentian -'i ! neoa^ai pegawai nv ;er*’ .

Individual artinya Keputusan Tata Usaha Uegara itu 

tidak ditu^ukaa k^pada ur.ium, tetapi lurcentu oaik a.lamat
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-*\!pun hal jang dituju. Kalau yang dituju leDih dari seo- 

rang maka tiap-tiap na.̂ a orang yang terkena keputusan dii,e 

butkan.

Final artinya keputusan itu sudah definitif, sehin^ 

ga oleh karenanya telan mempunyai akibat hukum, jCeputu^at* 

yang belutn definitif karena masih memerlukan persetujuan 

dari instansi atasan, belu:.o menimbulkan hak uan kev/ajioa;.. 

Suatu keputusan adakalanya memerlukan persetujuan dari ir?_ 

tan si lain karena in^tansi-instan^i tersebut akan tcrkai'. 

dengan keputusan itu,

ad, 6, Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perda-

ta,

Dalam pergaul^n hukum yang dapat bertindak ceoagai 

subyek hukum adalan manusia dan badan hukum, dimaria oadâ i 

hukum itu terdapat dua jenis yaitu oadan hukum perdata d-m 

badan hukum publik. Dan akioa.t hu^um yang ditiinbulkan oleh 

adanya suatu keputusan adalah manusia (seseorang) dan ba

dan hukum pLsraata, Ini berati bahv;a penggugat haruolan so- 

eeorang atau badan hukura perdata, Badan atau Pejabat ter- 

tentu tidak mungkin menjadi penggugat terhad&p badan atau 

pejabat lainnya,

Demikianlaa kritoria keputusan yang menjadi pang*.:; I 

sengketa tata usaha negara, dimana <-.e&na.i unsur terse out 

harus terpenuhi. Naraun kriteria keputuoan tata usaha nega

ra tersebut seo^narnya belumtunt^s, iernyata masih ada pe- 

ngurangan untuk hal-hal ^an& t rcantu.n dalam pasal 2 uan 

masin ditamoan lagi aengan rial-hal yang tercantum dalam
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sal 3.^ Psal 2 Undang-undang No- 5 Tahun 1966 berbunyi :

Tidak tennasuk pungurtian Keputusan Tata Usaha Ne
gara menurut unaang-undang ini :
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuat- 

an hukum perdata;
b, Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaiu- 

ran yang bersifat umum:
Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan p 
perse tujuan:

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oertia- 
sarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Picana 
atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau pe 
raturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum 
pidana;

e* Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan ata j  

dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasar.. ,n 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Ang 
katan Bersenjata Hepublik Indonesia;

g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun d 
di daerah, mengenai hasil pemilihan umum,

Sedangkan pasal Undang-undang No. 5 Tahun 1986 berbunyi:

(1) Apabila 3adab atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak 
mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjaai 
kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan 
Keputusan Tata usaha Negara.

(2) Jika suatu Badab atau Pejabat Tata Usaha Negara Li 
dak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedang.-can 
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peratur- 
an perundang-undangan dimaksud telah lev/at, maka 
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebutdiang 
gap telah menolak mengeluarkan keputusan yang di
maksud,

(3) Dalam hal puraturan perundang-undangan ,/ang oer 
sangkutan tidak monentukan jangka waktu seoagaima- 
na dimaksud dalam ayat (2 ), maka setelah lewat ja 
jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permo- 
honan, Badab atau Pejabat Tata Usana Negara yang o 
bersangkutan cianggap telah mengeluarkan keputusan 
penolakan,

Berdarkan penjelasan sebelumnya, maka dengan demi'i 

an Kuputuaan r’ata Usaha Negara menurut Undang-undanL \'o. , 

Tahun 1986 dapat dirurnuskan seDagai oorikut:

KTUN = pasal 1 (3) - pasal 2 + pasal 3 , naksu-n^ i; K j- 

putusan Tata Usaha Negara adalah yang dirurnuskan dalam pa-

1>
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sal 1 ayat J aikurari6i a^a yang torcantu..i dalara pasal 2 

dan diU<;jbah i.agi up* jvn* U-rcanUu d lu.n pas;al '5.

Demikianlah Criteria Keputusan Tata Usaha Negara 

yang menjaai .;04peti;nsi aos^lut peradilan acini ni:;tr? ...1 n -- 

gara, Sedangkan yang dapat. diajukan melalui upaya adminis

tratif raemiliki pengurang.- n k«t -.ntuaa uari .criteria Keputu 

san Tata Usaha Negara yang mcnjadi kojipttensi absolut pern 

oilan adininictr.xi neg- ra. Iaoal ^8 UU No.^ Tahun 198o an- 

tnra lain berbunyi: "...untuk menyelesaikan secara adminis 

tratif sen.^eta tata usaha negara tertentu...” (garis ba

y/ah dari saya,'. Dengan ketentuan tersebut maka tidak se- 

mua Keputusan Tata Usaha Negara dapat diselesaikan raela- 

lui jalur up<.ya acl-ainistrati f, melainkan r.anya s^ngkota La 

ta usana negara tertontu .••a ja. Akan tetapi undung-undang t 

teroebut (UU No.b Tahun 1986) tidak menyebut lebih lanjut 

tentang keputusan tata usaha negara tertentu itu, baik se

cara limitatif maupun secara enumer:itif. Kanya secara dis- 

kriptif disebut.Lan dalam penjelasan bahiva untuk mengetanui 

apakah‘suatu . eputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau 

tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya admi- 

nistr-atif dapat ailihat dari ketentuan dala.j p..r/.tuiv«n L> r 

und-ng-undangan yung .lenjadi ct>sar dikeluarkannya .(eput-u- 

san Tata Usaha ,,egara yan^ oersangKUtan.

alam pi?njula.-jsn t^raebut juga ai*u\.ukak:-ii cont-m 

Kiputudan tata u.; na nugar*. jang uapat ditempuh upaya aajii 

nistratif, yaitu:

1 . * ' f ;putur . i n ' a j c -11 ^irti ' - i^-ui.-rm -‘a j a . .  be r d .  G a r k a n  1 e 
t « n t U a n — ôIv_.2i c u a 11 uaj.a.'i o t a a t s b l a j  i^r d 9 j o .
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Undang-undang No.,- Tahun 19 >9 ten tang perubahan 'j._ 
geling van het Deroup in oelasting aaktin’1.

2. Kepucusan Badan Pertimbf-ngan Kepegawaian berdasar- 
kan Puraturan Pemerintah ,,'omor j>0 Tahun i9601 ten- 
tang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3. Keputusan Psnitia Penyelesaian Perselisihan Perbu^ 
ruhan } usat bcrdasar .an jndan^-undang r,omur 22 •'i- 
hun 19i?/ fcentang penyeles^ian Perselisihan terburuj 
an dan jndang-undang Nomor 12 Tahun 1 9 6 ;4 ten tang !•« 
mutu.:an luoungan Kerja di Pruaahaan Swasta. 
Keputusan ^ubernur oerdasarkan pasal 10 ayac 2 Jn- 
dang-undnng Jangguan jtaatblad 1926 Nr 226.

.-.eputusan tata us«L«ha negara diatas hanyu merupakan con con 

belaka. Untu* uiengetanui tata usaha negara tert^ntu yang 

dapat disele&aikan .-aelaiui upc-ya adminiutratif ;-;ccara je- 

las sebaiknya memang ditentukan dalam peraturan pemerintah 

seDagai penerapan dari Undang-undang No, 3 'i'ahun 1966. Se- 

hinggu individu (yeseorang) atau oadan hukum perd*t?i yang 

merasa dirugikan oleh adanya suatu keputsan tata usaha ne

gara dapat m^ng^tahui ^ecara pacti kemana akan menga ju..:an 

gugatannya.
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UPAYA ADMINTSTRATIF 
1 » Plhak yantf :3ersen£keta

Dala^ melaksanakan tugas servis publik, yaitu me- 

nyelenggara.van kc?sejahteraan rakyat, sengketa yan^ uapal 

terjadi tiaa^ hanya antara rakyat dan pemerintah, totap’ 

dapat juga terjadi antar adrninistrasi negara. Mengenai / 

sengketa antara rakyat dan pemerintah sudah dibanas padi. 

bablldan dapat diambil ke:;impulan bahvva yang menjadi'pih;^ 

dalam persengketaan itu adalah rakyat dan adrninistrasi ne

gara (pemerintah).

Sengketa yang terjadi dalam lingkungan administrati 

negara sendiri (disebut juga sengketa yang bersifat intern) 

raenyangkut persoalan kompetensi yang disengketakan oleh gu 

atu instansi terhadap instansi lainnya, disebabkan tumpang 

tindih wewenang yang dapat raenimbulkan kekaburan wewenang, 

Hal itu terjadi karena pada umumnya tidak rnudah untuk mi - 

nentukan secara tegas batas-batas wewenang adrninistrasi ne 

gara itu. Hal ini berarti, tidak mudah untuk menentukan a- 

pakah sua tu keputusan sung£uh-sungguh terletak a^larn ruang 

lingkup we/.enang adrninistrasi negara yang bersangkutan.1^

Contoh yang dapat dikemukakan aari hal diatas ialsh 

dalam hal adrninistrasi negara dari suatu instansi tertentu 

mengira baĥ va i^ ber/.en^g a taa aiatari tertjntu yrnw cli /± 

tukan oleh ketentuan undang-undang, padahal scbenarnya ad- 

rainistraoi njgara dari instansi lainlah yang burwo.ic.iig.

7 ijachran Basah, ^'ksistensi dan Tolok Ukur ijadan 
Peradilan idministrasi di Indonesia, dumni, Bandung, 
h .  220,

BAB I I I

16

ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

Skripsi PENGGUNAAN UPAYA ADMINISTRATIF 
BAGI PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

NUR PARISTINA



Selain sengketa yang menyangkut persoalan kompe’-^n- 

si tentang materi keputusan, sengketa antar administrasi 

negara lainnya adalah apabila suatu keputusan yang dikelu- 

ar*an oleh duutu ad.ninistrasi negara dari suatu instansi 

uienimbulkan kerugian pada admini«;trasi negara dari ir.-;ta:i- 

si lainya. Dan dalam hal sengketa intern ini yang menjadi 

para pihak adalah administrasi negara Uan adminitara^i n 

gara, Dengan demikian para pihak yang oersengketa adalah 

rakyat dan atau administrate negara berhadapan dengan aa.ii 

nistrasi negara (pemerintah). Atau deng.n kata lain yang 

dapat menggugat pemerintah adalali rakyat dan atau uuuiUn - 

traai negara,

\kan tetapi ketentuan peruridang-undangan tentang 

radilan aaministrasi nugara .nenentukan bahwa nany-j ra;;ya v- 

lah yang dapat menggugat pemerintah. Pasal 53 ayat 1 Un* 

dang-undang Mo.5 Tahun 1986 antara lain menyebutkan: "'St-je 

orang atau oadan nuku^i pt-rdata y^ng merasa kepenting-inny-i 

dirugikan oleh suatu Keputusan nata Usaha Negara dapat cu;- 

ngajukan gug.itan tertulis kepada Pengadilan yang bur^enaag 

, Dengan demikian bcrarti administrasi negara (b;*dan 

atau pejaD.it tortentu) tidak dapat nien^gugat adnin.'ra. 

negara lainnys (oadan atau pi;jaoat lainnya),

Apabila A&tentuan yang b .rla.*u untuk upaya iCu.ini - 

tratif wengi.'Uti a pa yang oerlaxu untuk peraailan ..utini - 

trasi neg-.ru, .v.-Ua -'olam up-.yi ad.-ainistratif yai; . n jan 

pihak yan.; oernengkuta a..,»lan ra.tyat can pe.nerintan. ;an 

ad.ninistraoi negara tida *, dapat m.nggugat administra.-d ne- 

gar*» lainnya.
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e!'J

Pengertian tentang upaya adsuiniatratif yanj dibe 1- 

kan oleh Undang-undang tentang Peradilan Administrasi Ne'ga

ra adalah pengertian yang sempit, karena tidak meniouka ke-
t

sempatan kepaaa suatu administra.‘:i negara (badan atau po- 

jabat tata usaha negara) untuk mengajukan gugatan rnelalui 

upay.i administratif apaoila me rasa dirugiitan karena perou- 

atan administrasi negara lainnya* Padahal seperti te^ah di 

kemukan sebelumnya bahv/a perbuatan suatu administrasi n.,— 

gara dapat juga merugikan administrasi negara laihriya. 

lagi bila .jengingat si fat i:nas upaya administrate f y.-n_ oe 

rada dilingkungan pe-morintan sendiri sehingga pen0gunaa.\ 

upaya ad.ainistratif merupakan sesuatu yang cocok c.an sa-- 

ngat wajar bila antar administrasi negara terdapat perse- 

liciihan. Juga bila dibandingkan.dengan jika perse L itT ha?i 

antar administrasi negara tersebut diseloe-ukan raelaiui Pe 

radilan Administrasi l.egara dimana akan ditaagani oleh aa- 

kim yang bukan o^rasal dari lingkungan pemerintah sendiri, 

tentunya p^n^gunaau upaya acuinistratif leoih rnenjena s: - 

rena akan memperhatikan segi kebijaksanaan atas tindakan 

administrasi negara yang eipersolisihkan tersebut,

2 « '!uku-i ,cira tjpa.ya -idmin'i ■ tratif
Apabila euatu keputusan tat„ usaha neg ra terbuka 

kemungkinan dilakukan up\ya administratif, maka p.raturm 

perundang-undangan yaag aiynjaai dasar riikeluarkannya ke.u- 

tusan itu c>ekaligue mencantujikan juja cara-cc-ra mengajukan 

upaya administratif. Jaui tata cara penerapa:; up,-y^ aum.i- 

nistratif masing-ma^ing diatur sendiri oleh undang-undanj 

yang bersangkutan, Meeki diatur senairi-sendiri tetapi
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aturan-aturan Ur^ebut pada prinsipnya mempunyai Q^ri y 

kurang lebin sa^a, Dan karena upaya administratif terdi. i 

dua bentuk prosedur, yaitu proeedur keberatan dan prosedur 

oanding admlnistrati 1', iiialta pomuanasan tentang ta U. j.-ir 

ini juga terdiri dari dua Dalian.

a. Prosedur keboratan.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, ..teski aiatur 

secara s^ndiri-sendiri tetapi tata cars menggunakan upa^a 

administratif itu kurang leoih eama, Yaitu seoagai oeri/ut

(1) Keberatan iiarus diajukan dalam jangka v/aktu tortentu 

sejak diterinanya suatu keputusan, Jangka '.va.tu ini 

manya berbeda-beda pada setiap peraturan yang mengatur 

tentang keputusan tersebut. Keberatan yang dioju.car. 

lebihi jangka vvaktu tersebut tidak dipertimo-ngkan,
i

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam uan.'-ji>a rncfunt 

sia. alam surat keberatan itu harus dimuat aia^an--*!.r 

san secara jelas mengapa mengajukan keoeratan,

(3) Keberatan diajukan kepada pejabat yang berv/enang 

luarkan Keputusan itu,

(ff) Pejabat yang ber..enang mengeluarkan keputusan dalam 

jangka waktu tertentu sejak aiterimanya curat 

ratan harus .nw.no*.ri kgputuu&n atas keocrr. u/i . . J - - 

jukan. Jangka waktu ini lamanya beroeda-oeda pada 

ap pcrjturan yang oersan^.iut^.n.

b. Prosedur uanr'ing aoministrati f.

Seperti .u-lnya pro^uaur /.eoeratan, aturan-aLui*art 

tersebut p«.*ua ..a«rny.. snma• Yaitu souagai o^rikut:
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(1) Banding administratif diajukan apaoila keputusan ten

tang ktOfcratan yang tclaft aiuju.-i.ari .nâ ili t>olu..i mu..mc c- 

*an. facia peraturan perundang-undangan tertt.ntu ban

ding ad.jinij.ir.-ti f ini uapa t diuju.ian t •.»/* .» u

lu dilaku*an pro- edur keoc-ratan.

(2 ) Banding ac.nini strati 1 hu;-uj uiajukan dala.a 0angka

tu ttrtentu sejak aitorimanya suatu keputusan atau ku- 

putu<;an tentang keo r tan yang diaju-uin.

(3 ) Banding ariin.ini. tratif diajukan secara tertulis dalam 

buhaea Indonesia dan harus rnemuat alasan-alasan secars 

jelas mengapa mengajukan oanding ac.niniiitrati f.

(4) Banding adminidtratif diajukan kepada atasan pejaoal 

yang ber.eaang mengeluarkan keputusan itu, Pada pcra- 

turan terteritu oanding administratif diajukan Ku-pau.i 

suatu bad.* n t«rti?ntu y^ng dilunju* oluh p r; turan p r -  

undang-undangan. !Iicalnya: untuk rnasalah pajak, oan

ding adminii-tratif diajukan k«pada Majelis }'grt:i;.b,-n ,
Q

an Pajak, Dan juga mi sal ny a untuk Pegawai Wegeri oi-
*

pil yang uorpang^at fcmaina golongon ru;<ng TV/a -

wah yang dijatuhi hukuman disiplin pemborhentian de

ngan horrnat atas pcrmintaan sendiri atau peraberhu-niian 

tidak dengan hor;iiat g&frugal Pe^av/ai Negtri Si pil, ri

ding duininiutrati f diajuka.i kc-paa^ Badan Peri: 

Kepega.'.aian.^

Ûn<jarij;-iJua mi. , ’■,».<» • ■■nun I **:i •• Li.-nU.ii,, i .. r: \ < i 
mum uan ta C>ra * urpajauan, pc-rijej.ui-an pa;.al / -'j

turan Pe.i^ririt^u ilo• -'0 Tanun 198v t-̂ nt.■«/:.. i ra 
turan ji si pi in ie g~ Wui Kugt?ri .si pil, pasal 25 ay - -
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o

(5) Pada saat rnengajukan banding adminibtratif, maka pe.no- 

hon harus -lemberitahukan kepad\ pejabat yang oorv/1 .■ 

mengeluarkan keputusan itu (keputusan tentang keoera- 

tan yang diajukan eeoeiumnya). Pada beoerapa peraturan 

(yang mengatur tentang keputusan yang bersangkutan), 

atasan pejabat akan uiemanggil pejabat yang mengeluar

kan keputusan untuk diminta keterangannya sehubungan 

dengan keputusan yang dikeluarkan tersebut, jadi sipe- 

mohon tidak perlu me.jjuuritahukan kepada pejao;. t yan£ 

diraaksud tentang pengajuan banding administrati fnya.

(6 ) Atasan pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan 

dalam jangka waktu tertentu harus memberi keputusan a 

atas banding administratif yang diajukan.

(7) Keputusan atasan pejabat yang berwenang mengcluar*; n 

keputuaan dapat berupa p^nguatan, penambatian, pwruuaa 

an atau pembatalan keputusan tentang keberatan ^ 1;,̂  

putusan yang pertama.

(8 ) Keputusan yang dikeluarkan oleh atasan pejabat yar^- 

bervvenang atas banding administratif tidak dapat diciiu 

kan lagi melalui prosedur keberatan atau banning admi- 

nistrati f.

Ketentuan yong dibuat oleh masing-masing peraturan 

tentang upaya administratii‘ ini oolu i ,.r n

lah. Ida y: nj trrm̂ .-junakan istilah keberatan p y u r ?  „ 

diaiaksud adalah banding administratif. Hal ini dapat at,, 

lurai kartna kebanyakan per:itura« itu dibuat aebul urn uiun- 

dangkannya Undang-undang No.5 Tahun 19^6 yang menuat pe-
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ngertian dan istilah tentang upaya administratif.

Pada beberapa peraturan tersebut tidak semua jnomuu-

buka jalur prosedur keberatan dan prosedur banding adminin

tratif. Ada yang hanya membuka jalur prosedur banding au. '

nistratif tanpa prosedur keberatan. Hal ini mungkin karena

adanya anggapan debelumnya bahwa keberatan itu bukan ter.na

euk peradilan semu.1^ ff.F Prins^ dan juga RDH Koesoemahat 
12madja , menyatakan:"Apabila seorang pembesar fiskal membu 

at keputusan berhubung dengan keberatan yang diajukan ter- 

hadap besarnya pajak yang telah ditetapKannya, tinaa&annya 

bukan pengadilan administratif, pengadilan semupun bukan. 

disini biasanya orang berkata "hubungan lebih lan^ut yar; 

diatur dengan undang-undang1'.

3« Pengu.lian .Yang DiLakukan

Suatu keputusan tata usaha negara yang aiang^ap n, 

rugikan dan oleh karenanya diajukan dalam upaya adminictra 

tif akan dilakukan pengujian oleh pejabat yang menan^ni 

perkara itu. Dalam upaya administratif pengujian terhad:.o

Rochmat Soemitro, Peradilan Adrninistrasi dalam Ku 
kumPa.jak di Indonesia, Eresco , Bandung, 1976> cet.IV, h7n9 
membagi peradilan adrninistrasi menjadi peradilan adminis
trate! raurni dan peradilan administraoi ta* murni. Termacu/t 
dalam peradiLan adrninistrasi ta* *aurni adalac p*..r • I \ un 
mu, diraana salah outu cirinya adalah badan a ^ u  1
yang berwenang raernutuskan perselisihan merup-..:an _
ri atau termusuk dalam adm:lui..;tr *. 1 .

Prins, Pengantar 11/au Hukum Adrninistrasi , ct 
cet. II, terjomahan H.~kosi«ii AHisaputra, Pradnya paramita, 
Jakarta, 1976, n. 119.

12 P^H Koesoemahatmadja, Pengantar Hukum Tata Usaha 
Me gar a di Indonesia, a: UoUti , anaun^, ! v O i  n. '/i\.
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perksra persengketaan delicti pengujian keabsuhon dc.n -

tepatgunaan disamping itu pengujian juga meliputi pt-njuji-
1 3an "extunc' dan !,exnunc". IWtf Koesoemahatdja menyatakan: ■*'

Dalam apa yang disebut peradilan sernu dari organ-or :an 
administratif, instansi atasan yang borkewajioan ntn 
ambil keputusan dalam tingkat banding, akan lebih c n- 
derung dari pada hakim, untuk meninjau perkara, y anu me 
nyebabkan perselisihan, secara keseluruhan. (garis oa- 
tvah dari ?;aya)

Yang dimaksud secara keseluruhan adalah tidak hanya suku 

dar diuji *eabsdhannya saj^ tapi juga meliputi pen0’u jia.i 

ketepatgunaan keputusan tersebut.

a. Pengujian keabsahan (rechtmatig’neids) dan pengujian - 

tepatgunaan (doelmatigheids).

Menguji keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha li-j... r- 

adalah menguji apakah keputusan tersebut dibuat sesuai 

ngan ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan-ketentuan itu 

terdapat dalam hukum tata negara (mengenai kompetensi dan 

tujuan) maupun dalam nukum administrasi negara (mengenai 

prosedur). Apabila Ketentuan itu tidak diperhatik -n maka 

keputusan tersebut akan mtngandung kekurangan. Kekuran^ m  

dalam suatu keputusan dapat menjadi sebao keputusan itu 

dak sah.

Donner mengemukakan bahwa kekurangan dalam keputu 

ean dapat mengakibatkan banwa:^*f

1 . ketetapan itu harus dianggap oatal sa.na sekali
2 . berla^unya ketetapan itu dapat digugat:

Koesoemanatdja, ibid., h. j/, 

Utrecht, op. cit., h. 60.
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a, dala:u bandinjan (bero&p)
b, aala.n pembat, Ian ol .h jab^tan (amtshalvo v .rai. - 

tiging; karena bertjntangan dengan undang-un^aiig
c, dalam penari^an Kutnoali (intrekkinjj) olt/n A^iua- 

scian ^ang berhak (competent) mengeluarkan tv.tela 
pan tersebut

3 . dalam nal ketetapan tersebut, seoelum dapat berlaku 
memerlu/.an puraetujuan (penegunan) suatu oadan *ene 
garaan j&ng lebih tin^.i, .uaka p^rsetujuan Itu ti- 
uak ctiberi

/+. ketetapan itu diberi suatu tuju^n lain dar: v-- d*i t"- 
juan permulaunnya (kuiiversi, eonvcrsi

Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuni agar u.-c

Keputusan Tata Usaha Negara ..Lnyatakan sebagai Kcputu.. -n

yang sah, yaitu sebagai berikut ;

1. Keputusan itu tidak btrtcr, tangan dengan peraturan ^ur ;; 

dang-undangan yang berlaKU.

Termasuk dalam pengertian peraturan perundang-un- 

ciangan yang berlaku adalah:

a. ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 

yang bersifat prosedural/ formal,

Kisalnja tentang : proseaur/ cara pemouatannya, bentu^ 

keputueannya, pemberitahuan pada yang Dersangkutan.

b. ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

bersifat materiel/ sunbstansial.

Suatu keputusan tida* boleh Jiemuat kekurangan yurinis 

yang akan merapengaruhi maturi keputusan itu. KeKuran6an 

yuriais dapat ditimbulkan karena antara lain : penipu^n 

paksaan, kesesatan atau kt^eliruan/ khilaf.

c. ^epututan harus diktduark&n oleh Dudan atau pejabat 

yang btrwenang.

Apabila kev/enangan itu di.. lit^an aeu^an nun'* lingkup 

i\Ompttendl oUatu Jabatan* .î jva Gapat uiruai n a
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kecnun^kir.an tiga macaai bu*» uk tiueut Durwenan^, yaitu:

1 ) tidak oerwenang ratione materiae, yaitu tida.t berwe- 

nang karena materi keputusan yang aibuat oleh badan 

atau pejaoat lain yan; .atori atau per^oal: .

atur dalam keputusan tic.ak rnerupakan uagian an». 

annya (raenyangkut kompt un^i absolut)

2 ) tidak berwenang ratione loci, yaitu tidak berwenang 

karena keputusan d buat oleh badan atau pejabat yan ■ 

berada diluar kewenanga - lingkup wilayah haAiiyu.

3 ) tidak berwenang ratione temporis, yaitu tidak berwe

nang karena telah lewat waktu yang ditentukan oleh 

peraturan perundang-un-.. ngan yang berlaku.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu roengelj, 

arkan keputusan tidak meng0unakan .vewenangnya untuk tu

juan lain dari makeud dib^rikannya wewenang tor. ebut.

Jetiap penentuan nortna-norma hukum di dalam tiap pj 

raturan itu tentu dengan tuju n dan inaksud t'jrtuitu. 01 en 

karena itu, penerapan ketentu..n tersebut harus selalu sesu 

ai dengan tujuan dan maksud ,c.ueus diadakannya peraturan 

yang bersangKutan, Dengan de.Jikian, peraturan yanu Jtr. 

kutan tidak dibenarkan untuk ^iterapkan guna mencapai h; 1 - 

hal yang diluar makeud terseout.

3, ^adan atau Pejabat Tata fv» ha Negara pada v,\-iktu ;n< r. ».** • 

arkan keputusan tidak bex --at ee.venan^-'-’en; n<j.

.Juatu peraturan das.«r yan j ju-^ocrikan .. .= • jv t-.;: 

da B-aan at.uU Pejabat Tata Uk: ;ha Negara adakalanya 

tur ::ecara sangat terperinci c;an ketat a pa yang narus di-
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laksana^an oleh Badan atau : pjabat Tata Usaha Negara dal ...a 

melaku^an uru^an pemerintanan. Dalam mengeluarkan kcputu- 

san maka .iadan atau Pejabat niata Usaha Negara harus .i.oli- 

nat fakta yang telah terkumpul dan mencocokannya aangan ru 

musan dalam peraturan ctasarn^u. Apabila I'â ta ^ang Urku 

pul kurang lenjkap sehingga keputusan terjadi a tat; ku..iau- n 

nya sendiri, maka dapat dikat.akan tejah terjadi perbuata-i 

yang oe..enang-v/enang.

Menguji ketepatgunaan juatu Aeputuyan Tata '.'saaa , ; 

gara adalah menguji apakah kt.bi jaksaaaan yang tii<.-atu -L.u, 

dalam keputusan itu sudah tep ;t. Keb1jaksanaann yang dim 

sud adalah tindakan yang diai.bil oleh Badan atau Pejabat 

Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangt. ra 

dimuna tugas dan wewenang teisebut telah dirurnuskan jjede.-A 

kian rupa dalam peraturan ducarnya. Tindakan yang diambil 

tersebut merupakan suatu kelonggaran atau kebebasan dari 

perumuban yang ada dalam peraturan dasarnya.

Dibandingkan dengan Peradilan Administrasi “o.^ra, 

maka pengadilan tidak memiliki. kewenangan menguji ;>u;_i k- - 

bijaksanaan tersebut. Wewenang pengadilan pada waktu men.'a 

ji dari segi hukum Keputusan Tata Usaha Negara adalah dila 

kukan secara marginal, artinyi sampai batus tertentu. Ap - 

pun yang diputuskan dalam Kepatusan Tata Usaha Neg-*ra it', 

harus dianggap sesuai dengan hukum (tidak bersifat melawun 

hukum), asal tidak sampai meripakan keputusan yang bersifat 

ee.venang-v/enang. Sekalipun neagadi 1 jr; tidak &•- ne/uiap-.t a. - 

ngan kebij iksanaan yang diputaskan dalam keputusan itu, ka
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lau keputusan itu tidak dap; t uinilai sebajai keputusan 

yang bersifat sewenang-wenang, maka pengadilan harus mene- 

rimanya dan menganggapnya sah menurut hukum.

b. Pengujian "extunc" dan pengujian "exnunc"

Pengujian "extunc" artinya keputusan diuji dengan 

memperhatikan fakta yang ada dan berlaku pada saat kepu*u- 

san itu diambil tanpa memperhatikan perubahan yang terjaUi 

selaraa proses berlanjsung.I.In dengan pengujian "exnunc'1 

yang juga memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi 

selama proses berlangsung disamping fakta yang ada pada sa 

at keputusan diambil tetap diperhatikan.

Isi putusan

Putusan yang diambil oleh Badan atau Pejabat Tat, a 

Usaha Negara yang mengeluark -in keputusan tersebut atau r rs 

tansi atasan sehubungan den, m  diajukannya upaya ad.uini. 

tratif dapat berupa penolakan atau pen^abulan. Dalam hal 

dikabulkan maka Badan atau i jjabat Tata Usaha ^L£->ra yar. ; 

mengeluarkan Keputusan ten:' out dapat menanu ah, mm, vr̂ r/ I 
merubah oebagian atau seluru .nya keputusan jan£ portu.’uu.
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UPAYA ADMINISTRATIF DALAM HUBUNGANNYA 

DENGAN PERADILAN AOMTWISTRASI NEGARA

1. Penyelesaian oleh Peradil n Administrasi Negara ba<g.

Sengketa yang Belum Ber^a il Diselesaikan den, an ..'pa:? .

Administra tif.

Sengketa tata usaha n< gara yang belum dapat disele- 

saikan melalui jalur upaya administratif atau bila para 

hak belum merasa puas terhad..p keputusan yang dikeluarkan 

sehubungan dengan diajukannya banding administratif, maka 

dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha 

Negara. Pasal ^8 ayat 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 rat.- 

nyeoutkan: "Pengadilan baru oerwenang memeriksa, memutus, 

dan menyelesaikan sengketa Ti ta Usaha Negara sebagaimana 

diaaksud dalam ayat l.jika seluruh upaya administratif yan 

yang bersangkutan telah digunakan1'.

Sedangkan pengadilan yang dimaksud adalah Pengadi

lan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi untuk sengketa yang me- 

ngenal upaya administratif pv iatan langsuri*, ditujuk:ai k . 

pada Pengadilan Tinggi Tata U-aha Negara tanpa melalui i - 

ngadilan Tata Usaha Negara t.. igkat pertama, Dan uhiua - 

lanjutnya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usahu ire^ra 11; t - 

eebut diatae dapat diajukan [ armohonan kasasi. l-adah;:l d i 

lam I oka-Karya yang diselen;.v «ra*an oleh MahKamah •

Surakarta tanggal 28-30 Nopemoer 1978, antara lain di;.dm- 

puliian bah-va "administrati 1 b jroep 1 tidak dapat menggunaiian 

upaya hukum berupa kasasi pada ”ahkamah Agung. Akan teta- 

pi twrena «udah diajukan kepada peradilan Tata Usaha Nega-

BAB I /

30
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ra, maka tentunya dapat diajukan permorionan kasaci,

2. Peradilan Administrasi Negara Merupakan Sarana Terakhir 

Apabila terjadi sengketa antara rakyat dan pemerin

tah, maka yunj; perlu dipurhatikan adalah nar̂ n.-i r. ui •• .r • 

penyelesaian sengketa dolara oatas-batas yang tetap mtnj: 

keserasian huoungan antara r:.kyat dan pemerintah. 

djon mengemukakan bahwa:^

Atas landasan prinsip pon^akuan akan harkat dan .iari 
bat raanusia yang bersu.;itn r pada Pancasila dan prin.-i. 
Negara Hukum Pancasila, perlindungan hukum ba^i , i
diarahkan kepada ucaha-ui-.^ha untuk muncegah t^rjauin^a 
sungketa antara pemerintah dan rakyat, menyelesaikan 
sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawa- 
rah serta peradilan merupakan sarana teraknir dalam u- 
saha penyelesaian sengketa antar.- pemerintah dan rak
yat,

Bagi .bangsa Indonesia az,as musyawarah untuk mufakat 

merupakan ciri dalam menanggulangi segala permasalahan. 

Permasalahan dalam hal ini adilah bila terjadi persengkuv 

an. Demikian juga bila terjadi sengketa antara rakyat dan 

pemerintah, maka langkah yan^' diambil pertama-tam^ adalaji 

jalan musyawarah. Selanjutnya bila musyav.aran tidak terca- 

pai barulah diselesaikan malalui paradilan.

Penyelesaian secara musyawarah adalah Derada ailuar 

peradilan. Dengan demikian rnaica penyelesaian ine.Lalui upayi 

administratif dapat dilakukan dengan musyawarah, s(;belum 

per.iar' nya ditangani oleh pur-.dilan. D ilam up^.ya n I i-i- 

tratif ini para pi hak, yaitu r-a.tyat aan p^-a^rijiL.,.1 

u<.*rtv.mu untuk bermujycwaru^ •• n t-aling cid.nL -r .
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nya sehubungan dengan sengketa yang dianggap meru l ^ n  k( - 

pentingan rakyat tersebut, Henman jalan ini diharapkan da

pat timbul suasana kekeluarga; ri s^'hingga hubungan antara 

para pihak dapat pulih cembali dan tetap terjalin suatu nu 

bungan yang serasi dan selara. ,

Suasana Kekeluargaan d;lam penyelesaian simgkfcta i- 

ni, rasanya sulit didapat pada peradilan, Hal ini karena 

adanya sugesti atau sikap mental sebeluranya akan praktek 

peradilan yang inerupakan foruia adu argumentasi untuk rnenu- 

duh siapa yang salah. Meskipun tujuan Peradilan Tata Usa/ia 

Negara (sebagaimana diterangkan dalam pcnjelaaan UU No# 5 

Tahun 1 9 8 6; adalah tidak semata-mata memberikan porlindung 

an terhadap hak-hak perseoran^an, tetapi sekaligus juba 

lindungi hak-hak masyarakat, yang berarti bahwa dalam menj 

hadapi sengketa, maka hak dan kewajiban asasi v/arga masya- 

rakat narus diletakkan dalam^keserasian, keseimbangan, dan 

keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kwpun- 

tingan raasyarakat. Akan tetapi mengingat adanya sugesti 

atau sikap mental tadi, rasanya tidak mudah untuk bejitu 

saja raenumbuhkan suasana kekeluargaan tadi, Lebih-lebih ke 

beradaan lemoaga peradilan (Tata Usaaa Negara) ini t;ia;ia 

baru dan penerapannya yang efoktif selamDat-lambalnya liiar = 

tahun aeja* diundangkan. »o. p Tan lyob diunuan •*

tangga.L 9 -esember 1936) • ^ehingga pada masa cekarang ln.i 

suasana kekeluargaan hanya d. tat diada&an dal am u-.ya 

nistratif, oil a terjadi sengketa antara rakyat dan pw:.or- v 

tah.
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3* Kelebihan dan )CeKuran/-;an Upaya Administratif !M b.*nd: ;i;’■ . 

kan dengan Peradilan Admin strasi Negara

Ciri-ciri upaya administratif (administratif be- 

roep), Gjachran -3asail menyeuuuiya peradilan adminiai.r- ,i 

serou^adalah sebagai berikut:

1. Yang memutUG perkara b.asanya instansi ya:it; m • 
chis lebih tinggi (dal nn tatu jenjang qhcc.i\a vcrti- 
Ka.l ) at;.:u lain daripad-i yang memburikan j;uu<o,\n 
yang pertaifla;

2 . Meneliti "doelmatighui. i", dan ''recntrna tighci u ' a a n  
keputusan administrasi j

$. Dapat /uengganti, merubah atau meniadaitan koputuj r'. 
administrasi yang pert,:*.aa;

if, Dapat memperhatikan peruoahan-perubahan keadaan a -  
jak saat diambilnya keputusan, bahkan juga dap: t 
memperhatikan perubahan yang terjadi aelarna prooe- 
dur berjalan;

i>, 3adan yang merautus daiut dibawan pengaruh baaan la
in, walaupun 'nerupakaii badan diluar hierarcni.

Sedangkan ciri-ciri peradilan adrnihis trusi murni aual* n :;e

hagai oerikut:

1. Yang jie;.TUtus perkara ■ jaluh hakim;
2. Penelitian tcrbatao p aa ,,rechtti:aatigneid,, keputu

san auainistrasi;
3. Hanya dapat meniadakan keputusan aaministra. i , at.;u 

bila perlu memberi hu^uman oerupa uang (ganti rugi) 
tetapi tidak membuat ,utusan lain yang menggantikan 
keputusan admiaistrasi yang pertama;
Terikat pada memperti.wjc.ngkan fakta-i'akta uan kt-a- 
an pada saat diambiln>j Xuputusan administrasi ay.-i 
atas itu uipertimbangkan 1,rechtsmatigheidnya";

5, dan yang munutuskan itu tidak bergantung, atau be 
Das aari pengarun badan-badan lain apapun juga.

D Dengan lelihat pada ciri-ciri tersebut diatas, maka

daput disi.api 1 \an adanya k^l oihan upaya adminislrati i -

bandingkan dengan Peradilan 'dministrasi Negara, yi.itu:

Pertama ; seperti telah dise< utkan sebtlurnnya upaya aumi-

■^Sjachran 3asah,op. ^it,* h, 6*f.
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nistratif me.abtri kesempatan Kepada para piha* unutuk b*r 

mueyawarah tentang perstngketaan mereka. Hal ini sesuai 

dengan asas musyawarah mufa :at yang sudah menjadi ciri 

bangsa Indonesia baik dalan praktek ketatanegaraan maupun 

dalam kehidupan eehari-hari. Dan yang lebih panting adalah 

sesuai dengan Pancasila y^.ng menjadi landasan falsa fah 

bangsa.

Kedua; karena yang .fleniutuj perkara aalatn upaya adnini^lr - 

tif adalan instansi yang hierarkhis leoih tinggi aari y-ng 

mengeluarkan keputusan pert .ma, maka upaya adwini ntra ti i‘ 

mengandung aspek yang penting bagi penyi=lenggaraan pumonn 

tahan, yaitu pengawasan atau kontrol dari atasan kep. da ba 

wahan atas tindakan mengeluarkan keputusan.

Ketiga; penyelenggaraan upaya administratif lebih .uudah 

leoih luv/es. Penyelesaiannya lebih lunak dan seringitali da 

pat dilakukan secara cepat uan :nemuaskan.

Keempat ; hasil yang didapat dari up^ya administratif de

ngan segera dapat digun .kan olth pihak administrasi negaru 

untuk memperoaiki kesalahan-kesalahannya.

Selain mempunyai kelebihan-ktlebihan-seperti yang 

diatas, upaya administratif juga memiliki ke.turangan 

sebagai Ojrikut:
Pertama ; karena upaya admii.istrati f dilakukan oleh organ 

di lingkungar* admini^tra^i n.gara senairi atau olth baoan 

yang tidak netral (memiha*0, tentunya memiliki kekurang in 

dari segi Keooycktiiannya.

Keuua ; up^ya administrati i' monghamoat pelaksanaan asas
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peradilan copat. Apabiia een^Aeta y^nQ tt,rjadi a<ujirny.*i uX 

masukkan gutfatannya kepada Peradilan idmlni^traai Negara, 

maka tentunya hal ini akan iO.nakan waktu yang 1 ,\arena 

harus aitempuh proseaur-pro^ *ur upaya auministratii Lobin 

uahulu.
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BAB V 

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sengktta Tata Usaha Negara yang dapat distlesaika*-* 

melalui upaya administratif adalah sengketa yang memiliki 

pembatasan-pembatasan, yaitu sengketa yang timbul sebagai 

akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. i:eten- 

tuan tersebut masin dibatasi oleh ketentuan perundang-un- 

dangan sebagaifnana tercantum dalam Undang-undang No. 5 Ta

hun 1986 pasal 2 sebagai pengurangan dan pasal j> seoagai 

penarabahan. Dan dari ketentuan itupun masih dibatasi lag! 

seoagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara tertentu yang 

belum jelas kriterianya, karona undang-undang yang bt,rsan£ 

kutan tidak rrwnyebutkan lebih lanjut.

Yang dupat memperguna.tan upaya administratif bila 

terjadi sengketa raenurut Undang-undang No.3 Tahun 19d6 ten 

tang Peradilan Administrasi Negara hanyalah seseorang atau 

individu dan oadan hukura per.iata, sedangkan administrr^i 

negara lainnya tidak dapat, padahal suatu kuputuoiii tat;: 

usaha dapat juga merugikan ^dminiatraui negara lainnya.

Pengujian yang dilaxu'.an dalam upaya au..uni .;tr ti: 

meliputi baik pengujian keabc,ahan ctan pengujian ti.t.:u- 

naan juga moliputi pengujian ''extunc" dan ptngujian ‘a -  

nunc". Dioanaing dengan Peradilan Administra .si Neg r > y^ns 

hc»nya memiliki keweangan munjuji dari segi kea orphan dan 

pengujian 'extunc 1 saja.

Dala.n sfienghadapi smgkbta antara rakyat aan p^nerin

>6
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tah maka langkah yang paling sesuai dengan Pancasila ad..,- 

lah diselesaikan dengan jalan musyawarah, Dan dalam upaya 

administratif cara rausyawaran ini dapat terselenggara. Ke- 

mudian apabila jalan damai y^ng diharapkan dari aiusyav,ai.:n 

itu belum tercapai, barulah digunakan jalan raelalui Peradi

lan Administrasi Negara,

Penyelesaian sengketa raelalui upaya administratif 

merailiki kolebihan-kelebihan disamping memiliki kekurang^n- 

kekurangan dioanriingkan oengan Peradilan Administrasi Ne^'*- 

ra. Jerdasurkan kelebihannya itulah mungkin oleh pemouat un 

dar.g-undang upaya administratif masih diberi teinpat disam

ping j-eradilan Administrasi ;,Tegara sebagai suatu peradilan 

yang diharapkan kehadirannya untuk raenyelesaikan sengketa- 

sengketa dibiaang tata usaha negara, sebagaimana yang tulah 

dieimpulkan dalam simposium tentang Peradilan Tata Usahn 

gara oleh -iPHN pada tanggal Pebruari 1976 di Jakarta.

Kemungkinan lain ada.l. h upaya administratif hanya'ah 

sebagai suatu alternatif stbelum Peradilan Administrasi \ j- 

gara berfungsi secara efektii, sehingga nantinya secara ber 

angbur-ang.ur upaya admini^ h  ati f tidak berfungsi • * i .• i u 

dipersempi Lingkup ko.;ipeteneinya, Jika hal ini yan,; *.»ri 

terjadi, maka kelebihan yang menonjol dari upaya auminittra 

tif yaitu dimungKinkannya jalan musyawarah harus ^ia^ibil 

alih oleh leradilan Administrasi Negara, Kemungkinan-kemung 

kin«n tentang pertanyaan men.apa upaya administratif diberi 

tem;>at dibampirig puriuilan ^dtfinii/tratL nu^-ra t ntur:.>a : - 

kan mtsnjadi jola<- uila telah muncul peraturan peruridang-un-
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dangan tentang upaya administratif.

2. .Saran-saran

Agar terdapat kepasti^.n hukura , maka sebaiknya cete

ra dibuat peraturan perundang-undangan tentang up-..ya admi

nistrati f. Dalam peraturan itu henda*nya memuat tontang 

Kriteria atau dapat juga diseoutkan secara tbgas sengketa 

Tata Usaha Iegara t-rtentu yang dimaksud oleh Undan^-un6i.,ng 

I'o. 5 Tahun 1986 pasal 43.Dan memuat lain-lain hal yang ber 

sangkut paut dengan upaya aa.ulnistratif.

Dengan alasan karena upay<- administratif pony..le. ai- 

annya lebih lutves dan dilakuk *n di lingkun^an p̂ /n̂ ri.itj.n 

sendiri maka ^eoaiknya adrdnistra..i negara t^rtuiitu ^an0 

uerasw diru^i.ian oleh aaany,- keputusan yang dikeluarkan 

oleh adrninistrasi negara lairnya dapat Mengajukan keberatan 

dan atau banding administrati f.
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