
 
 

69 
 

BAB III 

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH INVESTOR 

 

3.1. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)  

Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, beschikking (keputusan tata 

usaha negara)  merupakan keputusan pemerintah untuk hal yang bersifat konkrit 

dan individual (tidak  ditujukan untuk umum) dan sejak dulu telah dijadikan 

instrumen yuridis pemerintah yang utama
46

. Sedangkan Philipus Hadjon 

menyatakan KTUN ialah keputusan sepihak dari suatu organ pemerintahan, 

diberikan atas dasar wewenang ketatanegaraan atau ketata usahaan, yang 

menciptakan bagi suatu atau lebih keadaan konkrit, individual, suatu hubungan 

hukum, menetapkannya secara mengikat atau membebaskannya, atau dalam mana 

itu ditolak
47

. 

Berdasarkan Pasal 1 angka (9) UU PTUN, Keputusan Tata Usaha Negara 

adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata 

usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, 

dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum 

perdata. 

                                                             

46 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 
141 

47 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993 
(selanjutnya disingkat Philipus M. Hadjon I), h. 7 
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Berdasarkan definisi ini maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur KTUN 

adalah sebagai berikut: 

1. Penetapan tertulis 

Ketika pemerintah dihadapkan pada peristiwa konkrit dan 

pemerintah memiliki motivasi dan keinginan untuk menyelesaikan 

peristiwa tersebut, pemerintah diberi wewenang untuk mengambil 

tindakan hukum secara sepihak dengan menuangkan motivasi dan 

keinginannya itu dalam bentuk keputusan. Artinya keputusan 

merupakan hasil dari tindakan hukum yang dituangkan dalam bentuk 

tertulis, sebagai wujud dari motivasi dan keinginan pemerintah
48

.  

2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN 

Yang dimaksud dengan keputusan dalam pokok bahasan KTUN 

adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha 

negara selaku administrasi negara. Yang dimaksud dengan badan atau 

pejabat tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 ayat  (8) UU PTUN 

adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Berdasarkan peraturan purundang-undangan yang berlaku 

Keputusan merupakan hasil dari tindakan pemerintah. Sebagai 

negara hukum, segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan. Hal ini terkait dengan wewenang 

pemerintah yang mengeluarkan keputusan, karena keputusan yang 

                                                             

48  HR Ridwan, Op.Cit., h.146 
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diterbitkan akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dikenai 

keputusan untuk itu harus didasarkan pada kewenangan yang sah. 

4. Bersifat konkrit, individual dan final 

Bersifat konkrit artinya obyek yang diputuskan dalam KTUN itu 

tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. 

Individual artinya KTUN itu tidak ditunjukan untuk umum, tetapi 

tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih 

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

disebutkan. Bersifat final artinya  sudah definitif dan karenanya dapat 

menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan 

persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final 

karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada 

pihak yang bersangkutan
49

. 

5. Menimbulkan akibat hukum 

Keputusan merupakan instrumen yang digunakan oleh organ 

pemerintahan dalam bidang publik dan digunakan untuk menimbulkan 

akibat-akibat hukum tertentu. Akibat hukum yang dimaksud adalah 

muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subyek hukum 

tertentu
50

. 

 

 

                                                             

49 Ibid, h. 153 

50 Ibid. 
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6. Seseorang atau badan hukum perdata 

Dalam hal ini keputusan sebagai wujud dari tindakan hukum 

publik sepihak dari organ pemerintahan ditujukan pada subyek hukum 

yang berupa seseorang atau badan hukum perdata yang memiliki 

kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. 

3.1.1. Macam-macam Keputusan 

Dalam hukum administrasi negara dikenal beberapa macam dan sifat 

keputusan diantaranya: 

1. Keputusan Deklatoir dan Keputusan Konstitutif 

Keputusan deklatoir adalah keputusan yang tidak mengubah hak dan 

kewajiban yang telah ada, tetapi sekedar menyatakan hak dan kewajiban 

tersebut. Keputusan ini dimaksudkan untuk menetapkan mengikatnya 

hubungan hukum yang telah ada. Sedangkan yang dimaksud dengan 

keputusan Konstitutif adalah keputusan yang menimbulkan adanya hak baru 

atau menghapuskan suatu hubungan hukum. Beberapa contoh keputusan 

yang bersifat konstitutif adalah keputusan yang meletakkan kewajiban 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, keputusan yang 

memberikan status kepada seseorang atau badan hukum perdata, keputusan 

yang mengizinkan sesuatu yang sebelumnya tidak diizinkan. 

2. Keputusan yang Menguntungkan dan yang Memberi Beban  

Keputusan yang menguntungkan adalah suatu keputusan yang 

memberi hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu. 

Sedangkan yang dimaksud dengan keputusan memberi beban adalah 
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keputusan yang meletakkan kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau 

keputusan mengenai penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh 

keringanan. 

3. Keputusan Eenmalig dan Keputusan yang Permanen  

Keputusan eenmalig adalah keputusan yang hanya berlaku sekali. 

Sedangkan keputusan permanen adalah keputusan yang memiliki masa 

berlaku cukup lama. 

4. Keputusan yang Bebas dan yang Terikat  

Keputusan bebas adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan 

bebas yang dimiliki oleh pejabat TUN. Yang dimaksud dengan keputusan 

terikat adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan pemerintah 

yang bersifat terikat. Keputusan ini hanya melaksanakan ketentuan yang 

telah ada. 

5. Keputusan Positif dan Negatif  

Keputusan positif merupakan keputusan yang menimbulkan hak dan 

kewajiban bagi pihak yang dikenai. Sedangkan keputusan negatif adalah 

keputusan yang tidak menimbulkan perubahan keadaan hukum yang telah 

ada. 

6. Keputusan Perorangan dan Kebendaan 

Keputusan perorangan adalah keputusan yang diterbitkan berkaitan 

dengan kualitas orang. Sedangkan keputusan kebendaan adalah keputusan 

yang diterbitkan atas dasar kulaitas kebendaan. 
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3.1.2. Cara Memperoleh Wewenang 

Telah disinggung sebelumnya bahwa dalam mengeluarkan KTUN harus 

didasarkan pada wewenang pemerintah. Mengetahui sumber dan cara memperoleh 

wewenang dari organ pemerintah adalah penting karena bekenaan dengan 

pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut. Ada 

beberapa cara pemerintah memperoleh kewenangan dalam membuat keputusan 

diantaranya adalah: 

a. Atribusi  

Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan kepada 

pejabat TUN berdasarkan suatu perundang-undangan formal. Pengertian 

atribusi berdasarkan Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) adalah pemberian 

Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-

Undang. 

b. Delegasi  

Delegasi adalah pemindahan/pengalihan kewenangan yang ada 

(berdasarkan perundang-undangan formal). Delegasi berdasarkan Pasal 1 

angka (23) UU AP adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung 

gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. 
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c. Mandat 

Orang yang mendapat bukan karena pengalihan kewenangan, namun 

karena yang berkompeten berhalangan, mandat terjadi ketika organ 

pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas 

namanya. Pengertian mandat dalam Pasal 1 angka (24) UU AP adalah 

pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah 

dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi 

mandat. 

Delegasi dan mandat memiliki pengertian yang hampir sama, untuk 

mengetahui perbedaan diantara keduanya maka dapat dilihat pada tabel berikut
51

: 

Tabel 4. Perbedaan Delegasi dan Mandat 

Perbedaan antara Delegasi dan Mandat 

No Delegasi Mandat 

1 Pelimpahan wewenang Perintah untuk melaksanakan 

2 Kewenangan tidak dapat 

dijalankan secara 

insidental oleh organ 

yang memiliki 

wewenang asli 

Kewenangan dapat sewaktu-

waktu dilaksanakan 

3 Terjadi peralihan 

tanggung jawab 

Tidak terjadi peralihan 

tanggung jawab 

4 Harus berdasarkan UU Tidak harus berdasar UU 

5 Harus tertulis Dapat tertulis, dapat pula 

secara lisan 

 

Sedangkan Philipus M. Hadjon membuat perbedaan delegasi dan mandat 

sebagai berikut
52

: 

                                                             

51 Ibid, h.106 
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Tabel 5. Perbedaan Delegasi dan Mandat menurut Philipus M. Hadjon 

 Mandat Delegasi 

Prosedur 

pelimpahan 

Dalam hubungan 

rutin atasan-

bawahan; hal biasa 

kecuali dilarang 

secara tegas 

Dari satu organ 

pemerintahan 

kepada orang lain; 

dengan peraturan 

perundang-

undangan 

Tanggung 

jawab dan 

tanggung gugat 

Tetap pada pemberi 

mandat 

Tanggung jawab 

dan tanggung gugat 

beralih kepada 

delegataris 

Kemungkinan si 

pemberi 

menggunakan 

wewennag itu 

lagi 

Setiap saat dapat 

menggunakan sendiri 

wewenang yang 

dilimpahkan itu 

Tidak dapat 

menggunakan 

wewenanng itu lagi 

kecuali setelah ada 

pencabutan dengan 

berpegang pada asas 

contraius actus. 

 

Selain unsur kewenangan sebagai salah satu aspek aturan hukum tertulis 

yang harus diperhatikan dalam penerbutan KTUN, masih ada beberapa aspek 

aturan hukum tidak tertulis yang harus dipenuhi yaitu asas-asas umum 

pemerintahan yang baik (AAUPB) 

3.1.3. Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

Dalam melaksanakan tujuan negara yaitu mensejahterakan rakyat maka 

pemerintah diberi kewenangan untuk campur tangan dalam segala lapangan 

kehidupan masyarakat, jadi pemerintah bertindak aktif dalam kehidupan 

masyarakat. Setiap capur tangan ini harus didasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku sebagi bentuk dari asas legalitas. Untuk melaksanakan 

tugas pemerintahan tidak cukup hanya kepada asas legalitas, untuk itu pemerintah 

                                                                                                                                                                       
52 Ibid, h 107 
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diberi kewenangan untuk bertindak bebas atas inisiatif sendiri dalam 

menyelesaikan persoalan sosial. Namun besarnya inisiatif sendiri ini 

menimbulkan kekhawatiran munculnya peluang terjadinya benturan kepentingan 

antara pemerintah dan rakyat. Guna menghindari benturan tersebut munculah 

asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai tolok ukur untuk 

menilai apakan tindakan yang dilakukan pemerintah sejalan dengan negara hukum 

atau tidak. 

Beberapa fungsi dan arti penting AAUPB dalam penyelenggaraan 

pemerintahan adalah sebegai berikut: 

1. Bagi Administrasi Negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan 

penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-

undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus 

membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara 

mempergunakan/melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari 

ketentuan perundang-undangan. 

2. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat 

dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagai mana disebutkan dalam Pasal 

53 UU PTUN. 

3. Bagi hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan 

membatalkan keputusan yang dikeluarkan Badan atau Pejabat TUN 
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4. Kecuali itu, AAUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam 

merancang suatu undang-undang
53

. 

Macam-macam AAUPB sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 53 

ayat (2) huruf b UU PTUN adalah: 

a. Kepastian hukum 

b. Tertib penyelenggaraan negara 

c. Keterbukaan 

d. Proposionalitas 

e. Profesionalitas 

f. Akuntabilitas 

Sedangkan Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya yang berjudul “Beberapa 

Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara”  

menyebutkan asas-asas umum pemerintahan yang baik diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Asas kepastian hukum 

2. Asas keseimbangan 

3. Asas kesamaan 

4. Asas bertindak cermat 

5. Asas motivasi untuk setiap keputusan 

6. Asas jangan mencampur adukkan kewenangan 

7. Asas permainan yang layak 

8. Asas keadilan atau kewajaran 

                                                             

53 Ridwan HR, Op.Cit., h. 239 
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9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar 

10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal 

11. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi 

12. Asas kebijaksanaan 

13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum
54

. 

Pengertian dari asas-asas tersebut di atas adalah sebagai berikut: 

1. Asas kepastian hukum 

Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan 

pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya 

untuk kerugian yang berkepentingan.  Jadi demi kepastian hukum, setiap 

keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut 

kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan
55

. 

2. Asas keseimbangan 

Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan 

dan kelalaian atau kelapaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula 

adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran 

atau kelapaan  yang dilakukan seseorang sehingga memudahkan 

penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan 

perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum
56

. 

 

                                                             

54Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada 
University Press, Yogyakarta, 2008 (selanjutnya disingkat Philipus M. Hadjon II) , h.279 

55 Ridwan HR, Op.Cit., h. 245-246 

56 Ibid. 
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3. Asas kesamaan 

Maksud dari asas kesamaan ini adalah bahwa pemerintah harus 

mengambil tindakan yang sama atas kasus yang faktanya sama. Namun 

dalam kenyataannya sulit untuk ditemukan kesamaan mutlak, untuk itu 

ketika pemerintah menghadapi berbagai kasus yang tampaknya sama, ia 

harus bertindak cermat untuk mempertimbangkan titik-titik persamaan. 

4. Asas bertindak cermat 

Dalam pelaksanaan asas ini pemerintah harus bertindak cermat dalam 

melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga 

tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Asas ini mensyaratkan 

pemerintah sebelum mengambil keputusan meneliti semua fakta yang 

relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam  

pertimbangannya. Apabila pemerintah tidak teliti maka dapat dikatakan 

bahwa pemerintah tidak cermat. 

5. Asas motivasi untuk setiap keputusan 

Asas ini menghendaki agar setiap keputusan badan-badan pemerintah 

harus mempunyai  motivasi atau alasna yang cukup sebagai dasar dalam 

menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan atau motivasi itu 

tercantum dalam keputusan. Motivasi atau alasan ini harus benar dan jelas, 

sehingga pihak administrabele memperoleh pengertian yang cukup jelas 

atas keputusan yang ditujukan kepadanya
57

. 

 

                                                             

57 Ibid, h. 250 
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6. Asas jangan mencampur adukkan kewenangan 

Dalam menjalankan tugas dan wewenang pemerintahan, pemerintah 

harus menjalankannya sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam 

peraturan yang berlaku.  Pemerintah tidak diperkenankan untuk 

menggunakan kewenangannya dengan tujuan lain selain yang telah 

ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan 

kewenangannya melampaui batas. 

7. Asas permainan yang layak 

Maksud dari asas ini adalah bahwa warga negara harus diberi 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan 

serta diberi kesempatan untuk mebela diri dengan memberikan argumentasi 

sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. 

8. Asas keadilan atau kewajaran 

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan atau perjabat 

administrasi negara selalu memerhatikan aspek keadilan dan kewajaran. 

Asas keadilan menurut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan 

selaras dengan hak setiap orang. Karena itu setiap pejabat pemerintah dalam 

melakukan tindakannya harus selalu memerhatikan aspek keadilan ini. 

Sedangkan asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah 

atau administrais negara memerhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah 
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masyarakat, baik itu berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, maupun 

nilai-nilai lainnya
58

. 

9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar 

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Ketika 

harapan itu terlanjur diberikan maka tidak boleh ditarik kembali.  

10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal 

Apabila suatu keputusan dikeluarkan karena seseorang dianggap 

bersalah sehingga keputusan tersebut membawa kerugian bagi orang yang 

bersangkutan sedangkan setelah diproses orang tersebut terbukti tidak 

bersalah maka keputusan tersebut harus dianggap batal. Pemerintah 

berkewajiban untuk mengembalikan orang yang mengalami kerugian atas 

keputusan yang dikeluarkan kepada  keadaan semula, memperbaiki nama 

baiknya serta harus memberikan ganti rugi atas akibat dari keputusan yang 

dikeluarkan tersebut. 

11. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi 

Maksud asas ini ialah menghendaki pemerintah untuk melindungi hak 

atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan juga hak atas kehidupan 

warga negara sebagai konsekuensi dari negara hukum yang melindungi hak 

asasi manusia. 

 

 

                                                             

58 Ibid, h.258 
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12. Asas kebijaksanaan 

Asas ini menginginkan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya 

diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan 

tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal. Hal ini 

dikarenakan kadang peraturan perundang-undangan tidak fleksibel dan tidak 

dinamis. Dalam hal ini pemerintah tidak hanya dituntut untuk bertindak 

cepat, tapi juga dituntut berpandangan luas dan jauh serta mampu 

memperhitungkan akibat-akibat yang muncul dari tindakannya. 

13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum 

Tujuan asas ini adalah bahwa dalam melakukan setiap tindakannya 

pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum. Jadi dalam 

melaksanakan tugas dan wewenang pemerintah tidak hanya terbatas pada 

pematuhan terhadap perundang-undangan saja namun juga harus 

mendasarkan pada kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan 

umum. 

3.1.4. Perlindungan Hukum 

Dalam pokok bahasan sebelumnya telah disinggung mengenai AAUPB 

yang merupakan alat uji terhadap setiap tindakan pemerintah. Atas kemunculan 

AAUPB sebagai batu uji setiap tindakan pemerintah maka asas ini disamping 

untuk mengimbangi pemberian kewenangan legalitas juga sebagai instrumen 

penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan 

hukum ini dapat dibedakan menjadi dua diantaranya perlindungan preventif dan 

perlindungan represif. 
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Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum dengan cara 

memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum suatu keputusan 

pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif 

bertujuan untuk menghindari sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif 

merupakan kebalikan dari perlindungan huku preventif yaitu perlindungan hukum 

untuk menyelesaikan sengketa. 

Ada beberapa alasan kenapa perlindungan hukum bagi warga negara ini 

diperlukan, diantaranya adalah: 

a. Dalam berbagai hal warga negara/ badan hukum perdata tergantung pada 

keputusan-keputusan pemerintah sehingga perlu mendapat perlindungan 

hukum terutama kepastian hukum dan keamanan. 

b. Hubungan pemerintah dan warga negara berada pada posisi yang tidak 

sejajar 

c. Banyak perselisihan warga negara dan pemerintah terkait dengan pemberian 

keputusan 

Karena beberapa alasan yang telah diutarakan tersebut di ataslah 

kenapa perlindungan hukum ini sangat diperlukan. 

Perlindungan hukum atas dikeluarkannya KTUN dapat ditempuh dalam dua 

cara yaitu: 

1. Upaya administratif 

Upaya administratif tidak hanya mendasarkan penilaian tindakan 

pemerintah pada hukum saja tetapi juga dinilai dari aspek kebijakannya. 

Prosedur penyelesaian sengketa TUN ditentukan dalam suatu peraturan 
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perundang-undangan oleh lingkungan instansi sendiri. Dalam melakukan 

upaya admiistratif dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama melakukan 

pengajuan keberatan, ini merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan 

oleh instansi yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Cara kedua 

adalah banding administratif, penyelesaian sengketa dilakukan oleh instansi 

atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan KTUN. 

2. Pengadilan TUN 

Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan dengan cara pengujian 

terhadap KTUN ayng disengketakan dari segi hukumnya saja dengan 

menilai KTUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan bertentangan dengan AAUPB 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU PTUN bahwa penyelesaian 

sengketa melalui upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum 

orang atau badan hukum perdata akan melakukan upaya berdasarkan ketentuan 

Pasal 53 UU PTUN, sehingga upaya gugatan yang diajukan hanyalah karena 

pihak yang bersangkutan tetap belum merasa puas atas seluruh prosedur upaya 

administratif yang telah ditempuh
59

. 

3.2. Izin Sebagai Instrumen Pemerintah 

3.2.1. Pengertian Izin 

Izin merupakan instrumen yang banyak digunakan dalam hukum 

administrasi. Secara sempit pengertian izin adalah pengikatan-pengikatan pada 

suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-
                                                             

59 Sugitario Eko dan Tjondro Tirtamulia, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Negara,Brilian Internasional, Surabaya, 2012, h. 25 
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undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-

keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh 

pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia 

menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya. Yang pokok pada izin 

dalam arti sempit ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, 

dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan 

perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi 

persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan 

yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan 

dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan)
60

.  

Banyak tokoh yang memberikan definisi izin dalam kaitannya dengan 

hukum administrasi. E. Utrecht memberi pengertian izin yaitu bilamana pembuat 

peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga 

memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-

masing hal konkrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan 

perbuatan tersebut bersifat suatu izin
61

.  Bagir Manan menyebutkan bahwa izin 

dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan 

perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan 

tertentu yang secara umum dilarang
62

. 

                                                             

60 Ridwan HR, Op.Cit,. h. 199-200 

61
 Bachsan Mustafa, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1990, h.108 

62 Ridwan HR, Loc.Cit. 
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Pengertian izin berdasarkan Pasal 1 angka (19) UU AP adalah Keputusan 

Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas 

permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Secara lebih luas izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan 

undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.  Dengan memberi 

izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan 

tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenan 

bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan 

khusus atasnya
63

. Izin merupakan perbuatan pemerintah bersegi satu yang 

didasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa 

konkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu.  

Dalam memahami pengertian izin, ada beberapa istilah yang memiliki 

kesamaan dengan izin, diantaranya adalah: 

1. Dispensasi 

W. F. Prins memberikan definisi yang dimaksud dengan dispensasi 

atau bebas syarat itu adalah perbuatan yang menyebabkan suatu peraturan 

perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi suatu hal yang istimewa
64

. 

Dalam arti lain dispensasi merupakan ketetapan yang ditujukan kepada 

suatu obyek yang sebenarnya dilarang. 

                                                             

63 Mandiri Hadjon Philipus I, Op.Cit., h. 2 

64 Bachsan Mustafa, Op.Cit., h. 107 
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Dispensasi memang memiliki pengertian yang hampir sama dengan 

izin. W. F. Prins mengemukakan perbedaan dispensasi dan izin sebagai 

berikut, pada izin, memuat uraian yang limitatif tentang alasan penolakan, 

sedangkan bebas syarat atau dispensasi memuat uraian limitatif tentang hal-

hal yang untuknya dapat diberikan dispensasi untuk itu tapi perbedaan ini 

tidak selamanya jelas
65

. Sedangkan Philipus Hadjon dalam bukunya 

Pengantar hukum perizinan menyatakan bahwa dispensasi memiliki makna 

yang berlawanan dengan izin dimana dispensasi merupakan pengecualian 

yang sungguh-sungguh. Dispensasi merupakan pengecualian atas larangan 

sebagai aturan umum, dimana pada dasarnya aturan tersebut selalu 

dimaksudkan untuk ditaati.  

Sedangkan pengertian dispensasi menurut Pasal 1 angka 21 UU AP 

adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud 

persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan 

pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Lisensi 

Lisensi adalah ketetapan yang memberikan izin usaha terhadap obyek 

yang bukan termasuk pekerjaan pemerintah
66

. W. F. Prins memberi definisi, 

                                                             
65 Ibid, h. 108-109 

66 Koentjoro Diana Halim, Hukum Administrasi Negara, Ghalian Indonesia, Bogor, 2004, 
h. 66 
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lisensi adalah tempat kiranya untuk izin guna menjalankan suatu perusahaan 

dengan leluasa
67

. 

Pengertian lain mengenai lisensi adalah suatu ketetapan yang 

memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Jadi lisensi 

merupakan salah satu ketetapan yang memperbolehkan pemegangnya untuk 

melakukan usaha atau menjalankan perusahaannya. 

3. Konsesi 

Prof. Van Vollenhoven mengatakan yang disebut konsesi itu ialah 

bilamana orang-orang pertikulir setelah berdamai dengan Pemerintah, 

melakukan sebagian dari pekerjaan Pemerintah
68

. Secara umum konsesi 

merupakan suatu ketetapan terkait pengusahaan suatu obyek untuk 

dikerjakan bersama antara swasta dan pemerintah. 

Dengan konsesi, Pemerintah memberikan hak kepada pemegang 

ketetapan atas penyelenggaraan pekerjaan (dimana kepentingan umum 

terlibat) yang sebenarnya menjadi tugas pemerintah.bentuk konsesi dapat 

berupa kontrak dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban 

serta syarat-syarat tertentu. 

Pengertian konsesi berdasarkan Pasal 1 angka (20) UU AP adalah 

Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud 

persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau pejabat Pemerintahan dengan 

selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas 

                                                             
67 Bachsan Mustafa, Op.Cit., h. 110 

68 Ibid, h. 111 
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umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan  perundang-undangan. 

Dari pengertian izin yaitu pemerintah bersegi satu yang didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut 

prosedur dan persyaratan tertentu, maka terdapat beberapa unsur dalam izin yaitu: 

1. Instrumen Yuridis 

Instrumen yuridis masuk dalam salah satu unsur yang terdapat dalam 

izin dikarenakan izin tidak lain merupakan instrumen yuridis berupa 

ketetapan yang mempunyai sifat konstitutif ( keputusan yang menimbulkan 

hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh pemohon) dan digunakan 

oleh Pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkrit. 

2. Peraturan Perundang-undangan 

Salah satu prinsip negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan hukum didasarkan atas 

wewenang yang diberikan oleh peraturan undang-undang. Penerbitan izin 

merupakan tindakan hukum jadi harus berdasarkan perundang-undangan. 

3. Organ Pemerintah 

Izin hanya boleh dikeluarkan oleh pemerintah. N.M. Spelt dan 

B.J.B.M. ten Berge berpendapat, keputusan yang memberikan izin harus 

diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah 

organ-organ pemerintahan atau administrasi negara. Dalam hal ini organ-
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organ pada tingkat penguasa nasional (seorang menteri) atau tingkat 

penguasa-penguasa daerah
69

. 

Dikatakan bahwa izin merupakan suatu ketetapan yang dikeluarkan 

untuk melaksanaan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Maka sudah barang tentu bahwa izin ini harus dikeluarkan 

oleh organ pemerintah. 

4. Peristiwa konkrit 

Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan, yang 

digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkrit dan 

individual. Yang dimaksud dengan peristiwa konkrit adalah peristiwa yang 

terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum 

tertentu. 

5. Prosedur dan Persyaratan 

Karena izin merupakan tindakan sepihak dari Pemerintah untuk 

melakukan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

maka pemberian izin harus berdasarkan prosedur dan persyaratan tertentu. 

Pemohon izin harus menempuh prosedur dan memenuhi syarat-syarat 

tertentu sesuai jenis izin, tujuan, dan instansi pemberi izin. 

Dari pemaparan unsur-unsur izin tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa 

izin juga merupakan KTUN. Karena izin merupakan KTUN maka dalam 

pelaksanaannya pejabat yang berwenang menerbitkan izin terikat pada aturan 

hukum. Aturan hukum yang dimaksud diantaranya adalah aturan mengenai 

                                                             

69 Ridwan HR, Op.Cit., h. 204-205 
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kewenangan dari pejabat untuk menerbitkan suatu izin, jadi meskipun keputusan 

untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan suatu izin merupakan suatu kebebasan 

yang diberikan kepada pejabat akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap harus 

memperhatikan peraturan yang berlaku. 

Jadi dengan diterbitkannya izin maka akan memberi akibat hukum bahwa 

keputusan tersebut akan menciptakan hukum, pemberian izin dapat menimbulkan 

hubungan hukum tertentu. Selain peraturan sebagai bentuk asas legalitas, ada 

beberapa ketentuan lain yaitu AAUPB yang jga harus diperhatikan dalam 

penerbitan izin. 

3.2.2. Fungsi dan Tujuan Izin 

Karena merupakan salah satu bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan 

maka izin berfungsi sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil 

dan makmur. Sedangkan tujuan diadakannya suatu  sistem perizinan antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu (misal IMB) 

2. Mencegah bahaya-bahaya lingkungan (izin-izin lingkungan) 

3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar 

pada monumen-monumen) 

4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat 

penduduk) 

5. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas. 
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3.3. Upaya Hukum atas Pencabutan IUP Operasi Produksi 

Apabila dalam pelaksanaan IUP Opersai Produksi terdapat sengketa, 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 154 UU Minerba maka sengketa tersebut 

diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal ini telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa izin merupakan KTUN yang diterbitkan dalam rangka 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah. Begitu juga dengan IUP 

Operasi Produksi, izin jenis ini juga termasuk dalam KTUN untuk itu segala 

upaya hukum yang dapat ditempuh jika terjadi sengketa dalam penerbitannya 

dapat dilakukan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU PTUN.  

Telah dijelaskan bahwa IUP Operasi Produksi merupakan KTUN, namun 

dalam pokok bahasan kali ini yang menjadi sengketa dalam IUP Operasi Produksi 

bukan pada surat izin atau IUP Opersai Produksi itu sendiri tapi pada surat 

keputusan (SK) pencabutan IUP Operasi Produksi. Untuk itu perlu kita pahami 

apakah SK pencabutan merupakan KTUN.  

Jika dikaitkan dengan unsur-unsur KTUN yaitu penetapan tertulis, 

dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN, berdasarkan peraturan purundang-

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

hukum, dan seseorang atau badan hukum perdata, maka analisisnya sebagai 

berikut: 

1. Penetapan tertulis  

Bahwa surat keputusan pencabutan izin yang dikeluarkan adalah dalam 

bentuk tertulis. 
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2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN 

Pihak yang berwenang dalam melakukan pencabutan izin sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 151 ayat (1) UU  Minerba adalah pejabat TUN yaitu 

Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 

3. Berdasarkan peraturan purundang-undangan yang berlaku 

Pencabutan izin tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yaitu pada Pasal 151 UU Minerba 

4. Bersifat konkrit, individual dan final 

Surat keputusan tersebut diperuntukan terhadap hal konkrit yaitu 

pencabutan IUP Operasi Produksi, yang ditujukan kepada individu yaitu 

pemegang IUP Operasi Produksi yang bersangkutan dan surat keputusan ini 

sifatnya adalah final. 

5. Menimbulkan akibat hukum  

Atas penerbitan SK pencabutan, maka hal ini menimbulkan akibat 

hukum pada pemegang IUP Operasi Produksi yaitu hilangnya hak-hak 

sebagaimana telah diberikan dalam IUP Operasi Produksi. 

6. Seseorang atau badan hukum perdata 

Bahwa SK ditujukan kepada subyek hukum yaitu pemegang IUP 

Operasi Produksi. 

Dari ulasan tersebut dapat diseimpulkan bahwa penerbitan SK Pencabutan 

IUP Operasi Produksi juga merupakan suatu KTUN. Apabila terjadi sengketa atas 

pencabutan IUP Operasi Produksi sebagaimana diatur dalam Pasal 155 UU 

Minerba maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Karena SK pencabutan juga merupakan KTUN maka apabila terjadi sengketa 

terhadapnya, dapat mengajukan upaya hukum dengan mekanisme sebagaimana 

diatur dalam UU PTUN. 

Beberapa cara tersebut diantaranya adalah dengan melakukan upaya 

administratif dan melalui PTUN. Dalam upaya administratif dilakukan dengan 

cara  mengajukan keberatan dan/atau mengajukan banding administratif. 

Sedangkan upaya melalui PTUN dapat dilakukan dengan cara mengajukan 

gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN. Mekanisme 

upaya hukum ini secara singkat akan dijelaskan dalam sub bab selanjutnya. 

3.3.1. Upaya Administratif atas Pencabutan IUP Operasi Produksi 

Dalam melakukan upaya administratif ada dua cara yang dapat ditempuh 

diantaranya mengajukan keberatan dan/atau banding administratif. Atas upaya 

administratif yang dapat ditempuh UU Minerba dalam Pasal 153 menyebutkan 

pengajuan keberatan sebagai upaya administratif yang dapat ditempuh. 

Penyelesaian sengketa dengan pengajuan keberatan ini dilakukan oleh instansi 

yang sama, yaitu, badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan 

KTUN
70

. Jadi dalam penerbitan SK pencabutan ini pihak yang telah dirugikan 

dapat mengajukan keberatan terhadap pejabat yang telah mengeluarkan SK. 

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pencabutan izin dapat dilakukan oleh 

Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota, maka surat keberatan atas diterbitkan 

SK dapat diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai 

dengan kewenangan penerbitan SK pencabutan. 

                                                             

70 Philipus M. Hadjon II, Op.Cit., h.317 
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Apabila setelah upaya administratif ini ditempuh dan yang bersangkutan 

masih belum puas terhadap hasil penyelesaiannya maka yang bersangkutan dapat 

mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara. 

3.3.2. Upaya PTUN atas Pencabutan IUP Operasi Produksi 

Apabila upaya administratif telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan 

belum merasa puas terhadap hasil penyelesaian upaya administratif (prosedur 

keberatan dan/atau banding administratif – Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) Nomor 2 Tahun 1992 angka IV.2b) (berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat 

(2) jo Pasal 51 ayat (3) UU PTUN) yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan 

yang langsung ditujukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) 

sebagai pengadilan tingkat pertama yang berwenang. Apabila peraturan dasarnya 

hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, 

maka gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan 

kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (SEMA Nomor 2 Tahun 1991 angka 

IV.2.a), atau bahkan apabila hanya menyebutkan adanya upaya administratif, 

maka sebaiknya gugatan diajukan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara
71

. 

3.3.2.1.Gugatan 

Dalam pengajuan gugatan terhadap PTUN, sebagaimana telah diatur dalam 

Pasal 55 UU PTUN maka gugatan tersebut harus diajukan dalam tenggang waktu 

90 (sembilan puluh) hari setelah SK pencabutan diterima atau diumumkan. 

Sebelum mengajukan gugatan, gugatan ini harus memenuhi syarat-syarat 

                                                             

71  Sugitario Eko dan Tjondro Tirtamulia, Op.Cit.,h. 27 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS 
PENCABUTAN IUP OPERASI PRODUKSI

ANISA DENY SETIAWATI



97 
 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 UU PTUN. Syarat yang dimaksud adalah 

syarat formal dan syarat materil. 

Termasuk dalam persyaratan formal diantaranya identitas penggugat dan 

identitas tergugat. Sedangkan yang masuk dalam syarat materil adalah dasar 

gugatan, tuntutan, pencantuman tempat, tanggal gugatan, tanda tangan penggugat 

dan beberapa lampiran yang diperlukan seperti KTUN yang disengketakan, surat 

kuasa dsb. Setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan barulah gugatan 

ini diajukan kepada Pengadilan TUN tempat kedudukan tergugat. 

Apabila gugatan telah masuk ke Pengadilan TUN dan telah diterima oleh 

panitera maka langkah selanjutnya adalah akan dilakukan pemeriksaan 

administratif oleh staf kepaniteraan untuk memastikan bahwa gugatan yang 

diajukan telah memenuhi format gugatan TUN sebagaimana diatur dalam UU 

PTUN. 

Setelah melalui proses pemeriksaan administratif dan gugatan telah 

mendapat nomor perkara maka pengadilan akan melakukan rapat 

permusyawaratan atau biasa disebut prosedur dismissal tujuannya adalah untuk 

memutuskan apakah gugatan dapat diterima atau tidak dengan memerhatikan segi 

formal dan material gugatan. 

Jika setelah melewati prosedur dismissal gugatan tersebut tidak dimintakan 

diperiksa dengan acara cepat, dan pengadilan tidak menolak gugatan maka ketua 

pengadilan akan menunjuk hakim yang akan memeriksa gugatan dengan acara 

biasa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU PTUN maka sebelum diadakan 
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pemeriksaan pokok sengketa, hakim akan mengadakan pemeriksaan persiapan 

untuk melengkapi gugatan yang  masih kurang jelas. 

Tujuan dari prosedur ini adalah agar saat pemeriksaan pokok sengketa nanti 

hakim mendapatkan gambaran yang jelas mengenai aspek-aspek yang berkaitan 

dengan obyek sengketa sehingga pemeriksaan dapat berjalan lancar. 

Apabila pemeriksaan sengketa telah dilakukan maka selanjutnya dimulai 

pemeriksaan sengketa dengan pembacaan surat gugatan dan dilanjutkan dengan 

penjelasan para pihak atas hal-hal yang sekiranya perlu diajukan dalam proses 

persidangan. Apabila proses jawab-jinawab tersebut telah dilakukan maka 

selanjutnya masuk dalam tahap pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 100-

107 UU PTUN. Pada tahap pembuktian para pihak diberi kesempatan untuk 

melakukan pembuktian atas dalil-dalil dari masing-masing pihak, tentu saja alat 

bukti yang diajukan selama persidangan haruslah memenuhi klasifikasi 

sebagaimana telah diatur dalam UU PTUN. 

Setelah melalui tahap pembuktian, maka hakim akan melakukan 

musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU PTUN. Dalam tahap ini 

hakim melakukan musyawarah guna mempertimbangkan segala sesuatu untuk 

menentukan putusan sengketa. Setelah putusan diperoleh maka putusan ini harus 

diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana diatur 

dalam Pasal 97 jo Pasal 108 UU PTUN. 

Putusan yang dicapai bisa berupa gugatan ditolak atau dikabulkan. 

sedangkan berdasarkan amar putusan, putusan dapat dibedakan menjadi 4 yakni, 

gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur. 
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Setelah putusan disampaikan dalam jangka waktu 60 hari kerja putusan 

pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam 

Pasal 115 UU PTUN. Setelah memperoleh kekuatan hukum tetap maka langkah 

selanjutnya adalah eksekusi putusan, dimana ketua pengadilan mempunyai 

kewajiban mengawasi pelaksanaan eksekusi. Namun apabila setelah diperoleh 

putusan namun penggugat masih merasa tidak puas maka penggugat atau tergugat 

dapat melakukan upaya banding kepada Pengadilan Tinggi TUN. 

3.3.2.2. Banding 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 122 -130 UU PTUN, penggugat atau 

tergugat dapat memintakan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan 

TUN kepada Pengadilan Tinggi TUN. Pemeriksaan banding ini merupakan 

pemeriksaan terhadap judex facti yang terakhir dengan melakukan pemeriksaan 

secara keseluruhan terhadap fakta-fakta penerapan hukum termasuk putusan yang 

dijatuhkan. 

Permohonan pemeriksaan banding ini diajukan secara tertulis oleh 

pemohonnya kepada Pengadilan TUN yang menjatuhkan putusan dalam jangka 

waktu 14 hari setelah putusan pengadilan diberitahukan secara sah. 

Setelah pengajuan permohonan ini masuk ke panitera pengadilan maka 

selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari setelah permohonan banding 

dicatat, panitera memberitahukan kepada para pihak bahwa para pihak dapat 

melihat berkas perkara di kantor Pengadilan TUN dalam tenggang waktu 30 hari 

setelah mereka menerima pemberitahuan. 
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Terkait dengan berkas perkara banding, berkas tersebut harus dikirim 

kepada Pengadilan Tinggi TUN selambat-lambatnya 60 hari setelah permohonan 

pemeriksaan banding diajukan. 

Salinan putusan Pengadilan Tinggi TUN, serta surat pemeriksaan dan surat 

lain akan dikirim oleh penitera Pengadilan Tinggi TUN kepada Pengadilan TUN 

yang memutus perkara tingkat pertama dalam jangka waktu 30 hari. Ketika 

putusan ini telah berkekuatan hukum tetap maka selanjutnya tinggal dilakukan 

eksekusi putusan, dimana ketua pengadilan mempunyai kewajiban mengawasi 

pelaksanaan eksekusi. 

Sama halnya terhadap putusan Pengadilan TUN yang dirasa masih belum 

puas, maka pihak yang belum puas terhadap hasil putusan Pengadilan Tinggi 

TUN dapat melakukan permohonan upaya kasasi yang diajukan kepada 

Mahkamah Agung. 

3.3.2.3. Kasasi 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU PTUN maka dimungkinkan 

kepada para pihak yang masih belum puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi 

TUN untuk mengajukan upaya kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah 

Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang dalam memutus 

permohonan kasasi terhadap putusan banding atau putusan terakhir dari semua 

lingkungan peradilan. Pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung ini dilakukan 

dengan melakukan penilaian terhadap penerapan hukum atau judex iuris. 

Mahkamah Agung tidka melakukan pemeriksaan ulang atas fakta-fakta perkara 

karena Mahkamah Agung berkedudukan sebagai supreme judicial institution. 
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Prosedur permohonan kasasi adalah dengan menyampaikan permohoanan 

kasasi kepada pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkara dalam 

tenggang waktu 14 hari setelah putusan yang dimaksud diberitahukan kepada 

pemohon kasasi. 

Maksimal 30 hari setelah permohonan kasasi diterima, panitera akan 

memberitahukan kepada pihak lawan atas permohonan kasasi tersebut. Dalam 

proses pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung hanya melakukan pemeriksaan atas 

berkas perkara dan berbagai surat lain yang dianggap perlu. Didalam sidang 

permusyawaratan seluruh hakim wajib untuk menyampaikan pertimbangan 

hukum atas perkara yang diperiksa. Apabila hakim telah sepakat dan tercapai 

putusan, putusan Mahkamah Agung tersebut harus disampaikan dalam sidang 

terbuka untuk umum. 

Selanjutnya salinan putusan disampaikan kepada ketua pengadilan tingkat 

pertama yang memutus perkara tersebut, dan diberitahukan kepada para pihak 

selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan dan berkas perkara diterima oleh 

pengadilan tingkat pertama. 

Setelah upaya kasasi ditempuh dan masih ada pihak yang tidak puas 

terhadapnya, maka upaya terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan 

upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK). 

3.3.2.4. Peninjauan Kembali 

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa, yang hanya 

dapat diajukan 1 (satu) kali, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, dan pada prinsipnya tidak menangguhkan atau 
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menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap.
72

 

Ketentuan mengenai pengajuan PK atas sengketa TUN disebutkan dalam 

Pasal 132 UU PTUN yaitu, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada 

Mahkamah Agung. Namun untuk teknis beracara dalam melakukan PK diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

Permohonan PK diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui 

ketua pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Tenggang waktu 

pengajuannya adalah 180 hari setelah putusan terakhir disampaikan. 

Setelah ketua pengadilan tingkat pertama menerima pengajuan PK, maka 

dalam jangka waktu 14 hari, panitera harus mengirimkan salinan permohonan PK 

kepada para pihak. Selanjutnya permohonan PK sekaligus berkas perkara dikirim 

oleh panitera kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 

hari. 

Beberapa alasan pengajuan PK adalah apabila putusan didasarkan pada 

suatu kebohongan oleh para pihak lawan, ditemukan bukti-bukti baru setelah 

perkara diputus, apabila dalam menjatuhkan putusan hakim melakukan kekeliruan 

yang nyata, dan beberapa alasan lain. 

Karena hal tersebut di atas maka dalam melakukan pemeriksaan atas perkara 

PK, Mahkamah Agung berwenang untuk memerintahkan pengadilan tingkat 

pertama atau pengadilan tingkat banding untuk mengadakan pemeriksaan 

                                                             

72 Ibid,h. 123 
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tambahan atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari pengadilan 

yang dimaksud, dan pengadilan yang dimaksud dengan segera mengirimkan  

berita acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan yang diminta kepada 

Mahkamah Agung. 

Setelah itu, berdasarkan pada data dari pengadilan yang telah memutus 

perkara sebelumnya, Mahkamah Agung memutus permohonan PK pada tingkat 

pertama dan terakhir. Salinan putusan ini untuk selanjutnya dikirimkan kepada 

pengadilan tingkat pertama dan panitera pengadilan yang bersangkutan 

menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu selambat-

lambatnya 30 hari setelah putusan diterima. 

Putusan atas permohona PK ini bisa berupa mengabulkan dan membatalkan 

putusan yang dimohonkan, kemudian memutus dengan pertimbangan sendiri 

terhadap perkara tersebut. Putusan selanjutnya adalah menolak permohonan PK 

dengan amar bahwa permohonan tersebut tidak beralasan, dalam putusan 

penolakan ini juga disartakan pertimbangan-pertimbangan penolakannya. 
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Berikut skema prosedur penyelesaian sengketa dalam sengketa KTUN: 

Skema 1. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber : http://ptun-jambi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemid=113) 
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