
Conseil d'Etat memperhatikan keadaan di Iuar pokok masalah yang diserahkan 

padanya. Sebagai contoh, ketidaksahan keputusan polisi untuk melarang prosesi 

upaoara pema.kaman dapat timbul sebagai akibat dari kenyataan kekuasaan admin

strasi, dan pada waktu bersamaan , mengij inkan prosesi upsoara pema.kaman pada 

kasus yang lain. Hakim telah juga memperhatikan peristiwa-peristiwa yang 

mengikuti perbuatan-perbuatn administrasi. Dalama perkara CastainZ, Conseil 

d'Etat membatalkan penolakan keputusan manteri untuk memberi ij in k.epada 

orlll"l8 lain untuk pel"lDOhonan pada tempat yang SaM. kareana perubahan keadaan 

_kitar. 

Kesi.pulan 

Di antara konaep yuridis yang dik.ernbangkan oleh keputusan pengadilan dan teari 

di Peranoia. hanya sedikit saja yang IfteIIIPUnyai nasib baik sebagaimana penya

la,hflunaan kekuasaan. Tidak saja banyak komentar yang telah diberikan, tetapi 

konsep ini telah diUlbil seeara IlUrni dan praktis da18ll banyak sistem hlkull, 

sebagai contoh nagara-negara enaota masyarakat ekonOlli Bropa SeD.la telah 

Dlmliadopsi konsep Peranois mengenai penyala.h,gunaan kekuasaan. Pada SeD.la nega

ra ini secara jelas unciang-unciang (Luxembural dan Jerman) dan putusan pengadi

Ian (Italia dan Belgia) telah Ileempuh ketidaksahan jenis ini. Banyak eontoh 

lagi di luar negara- negara anggota masyarakat ekonOlli Bropa . 

8erdasarkan pada keberhasilan ini • orang JIIllllgkin akan heran ba.trwa peranan pe

nyalabgunaan kekuasaan menurun dalam perkara Penaladilan administrasi Peraneis. 

Heskipun orang menghindari kata JDenurun, n8llWl hams diakui bahwa banyak 

~an terus ber11ll"l811UD11 dan berdaaarkan adanya penyalaha'unaan kekuuaan 

tetapi hakim pengadilan administrui hanya aedikit menaunakannya. Statistik 

menunjukkan bahwa hanya ada dua pembatalan karena penyalahgunaan kekuasaan an
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tara tahm 1950 - 1960. yang rata-ratanya sama antara 1960-1988. Hengapa hal 

tersebut terjadi. salah satu alasannya ialah kesukaran apa yang telah dijelas

kan di atas ba.J'ri:.:m. hakim tidak akan Ilenyatakan keputusan administrasi tidak Bah 

....kipun ia sadar bahwa ada pertimbangan yang tidak benar , keouali pertiIl

bangan tersebut telah men~lkan akibat yang nyata pada substansi keputusan. 

Hal yang lain ialah bahwa hakim menggunakan cara lain untuk tujuan yang sama. 

Salah satu dari cara ini ialah peninjauan alasan yang diwajibkan muncul pada 

permulaan abad ke 20 • yang Ilempunyai banyak titik-titik perS8ll8.Ul dengan 

peninjauan maksud. 5ebagai contoh. menurut pengamatan Bonnard. putusan adllin

istrasi yang didasarkan atas alasan fakta yang tidak ada dalam kenyataannya 

harus dikenai penyalahli1Unaan kelmasaan. Jadi sanksi disiplin yang dikenakan 

pada pegani negeri berdasarkan suatu kesalahan yang 1a tidak pemah lakukan 

adalah keputusan dengan maksud tidak sah, jika pembuat keputusan nyata-nyata 

tahl hal tersebut. Hemang diakui bahwa dua macam ketidaksahan ini tidak secara. 

keseluruhan sama. hialaha benar bahwa hakim dewasa ini membatalkan ketidakla

yakan dari pemyataan-pemyataan alasan keputusan yang pada masa sebelumya 

hakim· JDeI"IGUnakan penyala.hgunaan kekuasaan. Kemungkinan lain yang Ilenggantikan 

penyalahgunaan kekuasaan adalah pelanggaran asas-asas persamaan yang merupakan 

dasar untuk membatalkan keputusan yang mendiskriminasikan untuk keuntungan 

atau keruQian seseorang. 


Jika ada pilihan untuk menggunakan oara-cara tersebut di atas maka hakim 


oenderung untuk tidak meI'lMW1akan penyalahgunaan kekuasaan. Cara-oara tersebut 


adalah bersifat lebih netral ; karena adanya kesalahan dan kealpaan tidak 


segaimana penyalahgunaan kelmasaan yang dengan sengaja negabaikan kewaj iban


kewajiban jabatan. Penyala.hgunaan kelmasaan lebih sering mangarah pada skan


dal. Hal ini nejadi aluan mengapa hakim administrasi agak enggan untuk mang_ 


gunakan upaya ini. Namn penyala.hgunaan kelmasaan tidaklah bertlenti dan anca
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man untuk digunakan masih tetap ada untuk menjaga agar adIlinistrasi tidal ter

goda melakukan perbuatan semena-mena dan tidak layak. 

-----------------<*ltJt************-------------------
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PENYALAHGUNAAN KBKUASAAN DAN PENGBNDALIANHYA 

DALAH HUKUK ADHINISTRASI INGGRISl 

Topik ini patut dipertimbangkan k..t:Ilsusnya dal.. kaitannya dengan t111a.m di 

Inaris, karena pada tahm 1980 an telah terlihat perkellbar\ilan yang cepatda

1.. b:do.1ll administrasi lnaris dan dua tabm terakhir telah terlihat penaradi

Ian turun tar\il8ll seoara menentukan untuk 1181akukan kootrol yudiaial pada pe

nyalal'\lUnaan kekuasaan. Dalam teori InGris tradiaiooal keciaultan dari Perle-· 

men tidak disangsikan lagi sehinaa tidak akan ada pengadilan lI.emasalahkan 

kesalahan atau runag lingkup setiap undang-undang yang dibuat oleh parlemen 

II.8skipun ada perdebatan akademik apakah pengadi Ian dapat memasalahkan bentuk 

dan bekerjanya pembuat undang-undang. 

Jika undang-undang lI.emberikan kekuasaan kebijaksanaan kepada p~asa adminis

trasi tidak akan ada pengadilan yang l1eQ.)Ullyai kekuasaan untuk l1emasalahkan 

oara kebijaksanaan teraebut dicabut. Kel"eka yang belajar hJloDl administrasi 

Inaria cenderun,c untuk II.8IIJP8rbandingkan sist811. hJloDl yang ketat ini dengan 

aturan Yan.I lebih fleksibel di Perancia diJDana detourmenen de Pouvoir adaIsh 

duar Y&nIf penting dan menentukan untuk judicial review. Penulis Inggris yang 

terkenal dal.. karyanya tentang judicial review Prof. de Smithtelah lI.8nulis 

pada tahm 1968 :" Tidak seperti halnya sist811. neg&.ra lain bJkum Inggris tidak 

lDeq)Unyai asas-asas UIIlIl bahwa kesahan perbuatan adIIlinistrasiadalah bersya

ratkan pada kewajaran ". II.8skipun usahanya untuk meneliti kasus-kasus bJkum 

1. D.C.H. Yardley~"The Abuse 01 Powers and Its con
trol in English Administrative Law ",The ~merican Journal aT 
Campa ra t i VII!! L;J.w.. Va 1 18. th. 1970. 
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Inaria ten'tang kewajaran membawa ia pada perubahan beberapa halU18l1 dangan 

..,yatakan , .. harua dinyatakan tidak berlaku 1..1 auato pemyatun bahwa pen

hadilan i1aq)ir tidak pemah JDeIIIltuakan perroatan edIlinistrasi sebagai ultra 

vires karena adanya ketidakwajaran saja " . 

. Maksud dari makalah ini adalah untuk menooba JDenunjukkan bahwa mereka }'8l'I,C 

IDerasa pesiJDis tentang kemampuan pengadilan Inggris untuk mengontrol penyalah

gunaan kekuasaan administrasi tidak perlu begitu khawatir. Penulis seperti de 

Smith telah berlebihan menyatakan halangan cara kontrol yudisial yang efektif, 

bahwa aelalu dala kewenangan pengadilan Inaria untuk ll8I1IIontrol penyal.a.hgu

nun kekuaaaan, dan ba.hwa peraturan }'8l'I,C baru khlauanya dala bandina ter

tinai House of Lord telah mamblktikan bahwa penatadilan tetap dapat meq;>erta

henkan tertib rukum (rule of law ) sebagai alat yudisial }'8l'I,C aq>uh sebagaiJDa

na Conseil d' itat di Perancis. 

Pada intinya haruslah dijelaskan bahwa pandangan pesiJDis tentang kekuasaan pe

ngadilan adalah didasarkan pada salah pangertian lingkup ketentuan ultra 

vir.s. Tidak pemah ada keraguan bahwa pengadilan dapat DEDibatalkan setiap ak

tivitas dari p~asa administrasi yang ultra virtls. dan disini tidak akan di

tinjau beratuB-ratus contoh yang dapat dikealkakan dala laporan hlkull tarttana' 

kontrol yudisial yamg telah dilakukan dengan judul bahwa dasar kontrol pertgUa

sa yang bersanakutan telah berbuat di luar kewenanaartnya atau nyata-nyata tan

pa adanya kewenangan. 8anyak penulis telah ll8flganalisa maca-maca perbuatan 

ultra vires, tetapi cukup dinilai bahwa tidak ada perbedaan pendapat dala 

pangadilan, dal8ll buku-buku atau jumal mengenai k.ekuasaan pengadilan untuk 

JDembatalkan atau menyatakan tidak Bah perroatan adIlinistrasi yang tidak dii 

zinkan oleh unclang-undang atau telah dila..kukan dengan salah. Jadi kekuasaan 

lokal YIU'lItberdasarkan Undang-Undang Perwnahan dapat IleI'ldapatkan tanah seoara 

paksa untu.k. perumahan. kecuali bahwa tanahtersebut bukan"lah t8IIan atau teq>at 
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rekreasi • telah dinyatakan sebagai ultra vires jika nyatanya telah digunakan 

W'ltuk menc::iapatkan tanah pertamanan. Hal yang saJ'I8. pemeoatan-PBlftBoatan pekerja 

dilalmkan oleh penguasa pelabuhan dinyatakan tidak sah karena terbukti ba.hw 

Badan Buruh Ook Loodon. yang meq;>W'lyai kekuasaan W'ltuk memeoat , dengan oara 

ym'IIJ salah mendelegasikan kekuasaan tarsebut kepada mnager pelabuhan. 

Ape. yang panting ialah luasnya kewen&ngan pengadilan untuk l1emasalahkan perbu

atan penguesa administresi berdesarkan kelemahan motif ketidakwajaran atau 

itikat jelek. Hal ini adalah suatu hal yang aneh dimana ~eputusan pengadilan 

mengandung anoaman yang tetap kontrol }JUdisial pada bidang ini. sebagaimana 

dilihat oleh Prof. H.W.R. Wade arti panting kasus-kasus ini, dua karyanya 

mengenai ini seoara kW'ioi barbeda dengan Prof. de Smith. Baiklah kita pelajari 

beberapa kasus yang terkenal da18ll abad ini. Borlld o£ Educstian VS'. Ric8 

1911 adalah oontoh dari perjauncan l8ll8. keagamaan yang telah dioahut dari Inc

gris Raya, meskipun belum dioabut di Irlandia Utara dan in1 adalah yang terak

hir dari perjuangan ke&gamaan untuk menoapai pengadilan Inggris. Undang-Undang 

Penclidikan tahJn 1902 sekarang sudah dirubah dan diganti , adalah suatu perco

bun W'ltuk l1enempatkan sekolah-sekolah non gereja yang didirikan oleh pen. 
guasa lokal dan sekolah-sekolah yang didirikan oleh gereja da18l1 posisi yang 

S8ll8. dalam sta.r.qart. pemeliharaan, efisiensi. dan jumlah bayaran untuk guru-

guru. Pejabat pendidikan lokal menurut Undang-Undang terikat untuk menyedia

kan dana W'ltuk Ileningkatkam sekolah gereja dan 1len.8Ilbah dana gurunya. Beberapa 

pejabat pendidikan lokal menolalmya dengan alesan hal ini akan memberi subsidi 

sekolah gereja seh1ngga ia menolak ketentuan undang-undang • meskipun mereka 

itu pada akhimya tunduk juga. Kleman yang tidak mau bekerja sama dari Swsnsa 

Bol'OUlth Conseil lDBSih tetap menolak untuk tunduk pada ketentuan undang-undang 

tersebut dan Conseil tersebut menolak untuk lIleIDbayar gaji guru-gurupada seko
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lab ,ereja pada tingkat yang S8JII8. sebagai_na dibayarkan pada sekolah nm ,er

aja. Berdasarkan bagian 7 dari Undang-Undang 1902 kewajiban untuk menjaga den 

Il8IIlelihara supaya sekolab geraja effisein adalab llBSalah antara perlgUasa pen

didikan lokal dan kepala sekolah , dan lJ8Salah tersebut akan diteruskan ke Ba

dan Pendidikan untuk diputuskan. pangelola beberapa sekolah geraja l'IeI1g'adukan 

perbuatan dari Swansa Borough, dan Badan Pend.idikan melalmkan penelitian 

yang melaporkan bahwa perlgUasa pendidikan lokal telah gaga1 untuk menjaga agar 

pend.idikan efisein . Nanm d8llikian Badan kellJl.ldian memberikan keputusannya da

1_ sebuah dolaJmen yang tidak meng'anai masalah yang dibica.rak.an ; yaitu apakah 

pen,iUasa telah melakukan skala gaji yang aepantaa'lya , dan telah mengesurping

ken kewajiban-kewajiban yang dimuat dal_ Undang-Undang,dan tidak mengunakan 

panemuan panelitian UlDUl:l yang hasilnya m.endukung para pangelola sekolahan. 

Para pangelola tersebut ll8I1dapatkan Jlrit of certiorari dari pangadilan Devi

sional untuk tneIDIlindahkan perkara tersebut dari badan dB.r} untuk membatalk.annya 

dan juga Jlrit 6JIJI1dsnus yang memerintahkan Badan untuk mendangar dan memutuskan 

llBSa~ah yang telah timbul antara pangelola sekolahan dangan perlgUasa lokal 

menurut ketentuan mlmm. Perintah ini telah disetujui oleh Pengadilan .Banding 

dan House of Lord. 


Pada sebuah perma tahln 1948 meng'enai kekuasaan Dewan Lokal meneurut undang


undang CinOlD8.tograph 1909 untuk memberikan ij ij pertunjukkan pada hari minggu 


pada bioskop, dapat ditetapkan syarat-syarat yang l1enurut peng'Uasa cocok untuk 


dikenakan . Lord Greene mengungkapkan hulmm dengan jelas : 


Hal ini sangat jelas ballwa kebijaksanaan harus dilaksana
kan dengana wajar. Apakah artinya ini. Para ahli hukum 
yang tidak asing dengan kata ini biasanya menaunakan da
ll!UD b.lbungannya dengan pelaksanaan kebijaksanaan. Indang
undang seringkali men&uanakan kata tidak wajar dal8l1 
pengertaian yang tidak kcDprellensif. Seringkali digunakan 
sebagai diskripsi ha.la-hal yang seharusnya tidak dilalru
kan. Sebagai eontoh, seoran,c yang dipercaya untuk l1embuat 
kebijaksanaan harms lIl8l'l&rarahkan seeara tepat ke arah tu
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lwm. Ia harus memperhatikan hal-hal yang harus dipertill 
bangkan. Ia harus ll8Ily&q)ingkan pertiJJbangan
perti.ml::langana yang tidak relevan. Jika ia tidak patuh 
dengan aturan ini ia dapat dikatakan aebagai tidaka wa
jar. Demikian halnya, JI'Ill1IIkin ada seauatau yang BIJrlIIat 
tidak jelas yang tidak pemah diimpikan oleh seseoarang 
bahwa hal ini terletak dalam kelmasaan pengu&sa. Wring
ton L.J da18ll kasus Short 1'5'. Pooltl Corporation ileIbtr
ikan contoh tentang iUru yang berambut pirang, ia dipeoat 
karena berambut pirang. Hal ini adalah tidaka wajar. 0. 
lam hal yanag lain diperti.JDbangkan juga masalah-masalej 
ekstra yang masuk. Ini dikatakan s&ngat tidaka wajar yang 
lII.lf1gkin dikerjakan karena etikad buruk ; daa dalama ke
nyataan kita jumpai silih berganti. 

Hungkin kasus yang terkenal adalab kasus Robert vs.HopfKXXi. Dalam tahun 

1920 Dewan PopIon Borough ingin memberi oontoh model l18jikan sosialis dengan 

menaikkan upah minimum mingsuan untuk seaua pekerja a $4 untuk pekerja 18ki

18ki deaikian juga untuk pekerja wanita . Upah sebelumya adalah sedikit di 

at.. $ 3 untuk 18ki-laki dan $2,10 untak pekerja wanita setiap Illnggu. Tetapi 

dalm tahln 1921 dan 1922 terjadi penurunan beaya hidup dan ongkos pada UDlIl

nya. 

Kelmasaan dari Dewan Ilenurut Undang-Undang adalah untuk Ilembayar buruh-buruh 

mereka sed8l1ikian rupa yang dianggapnya ooook. Yang jelas kelmasaan ini taq>ak 

sangat luas sekali . Tetapi ouditur distrik yang melakukan pemeriksaan tahunan 

terhadap keuangan pemerintah lokal tid8k mengij inkan suatu bagian upah yang 

senyatanya dibayarkan kepada pekerja menoapai jumlah $ 5000 keseluruhannya dan 

dianggap sebagai bertentangan dengan UndanL..undang , dan meletakkan tanggung 

jawab itu a.k.epada enaota Dewan sehinaa harus bertangsung jawab seeara priba

di untuk l181Dbayar keJDbali jumlah yang pemah dibayarakan. House of Laor secara 

bulat lleIlbenarkan perintah dari ouditor, dan dikatakan bahwa pembuat Undang

Undang telah bertujuan dale menetapkan upah Dewan harus Ilemperhatikan pasaran 

tegBna kerja. Dengan berbuat tanpa memperhatikan hal ini yang oleh Atkinson 

dianuap sebagai asas yang eksentrik tentang kemurahan seorang sosialis dan 

ambisi feainin, Dewan telah menyalahgunakankelmasaannya dengan menetapkan 
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ti.nQkat u[ah yang berlebihan. SeEUDenjak perang dunia ke dua aliran dari putu

san pengadilan tak berubah. Pada kasus Prescot VS'. Birtllinl/htul suatu renoana 

untuk mengijinkan perjalanan bebas (tanpa biaya ) pada pensiunan lanjut usia 

dale bis-bis perusahaan dipersoa1kan. Dewan Birmi.nQhaIl menge10la bi8-bisnya 

atas dasar Undang-Undang yang Il8IIberikan kekuasaan pada Dewan untuk Il8JIIln8Ut 

ongkos yang dipandang sesuai. Dale tahun 1952 Dewan JDeDltuskan untuk mengi

jinkan perjalanan bebas pada pe1ayanan transportasi kepada sema laki-1aki 

yang berumr 70 tatum 1ebih:lan ke[ada sema wanita yang berumr 65 tahun atau 

lebih yang menjadi penduduk kota tersebut. Biaya tahunan dari konsesi diperki

rakan $ 90.000 yang akan menjadi tanaung jawab pema.kai bis denalan membayar 

tarif biasa. Salah satu dari pemakai bis yang DelDbayar dengan tarif biasa JDen

gajuksn augatan ato rancangan tersebut yanh dikatakan srbagai ultra vires 

dan tidak sah. Penaadilan banding melu1uskan .i.iatan tersebut. P~i1an 

.....,atakan bahwa penguasa lokal ~yai kewaj iban fiduoiare dari ped)ayar 

tarif. dan bahwa kekuasaan atas dasar undang-undang untuk melo1a tmasportasi 

adalah kekuasaan untuk melola secara komersia1 meskiupn merugi, tetapi tidak 

lD81Dberikan hak kepada mereaka untuk memberikan subsidi pada sego1ongan ma.sva

rakat atas tanggungan yang lain hanya sekedar didasarksn atas rasa murah hati. 

Pemberian konsesi itu bukanlah pe1aksanaan yang tepat dari kekuasaan kebijak

sun ID8reka. Pengadilan meng&takan bahwa ongk08 bebas atau murah untuk anak

analt ~kin sah karena III.1I1gkin lle'q)Ullyai sebab k.cmersial yang tepat untuk 

k.onsesi yang d8llikian tersebut, tetapi Dewan tidak bebas untuk menggunakan 

uang pemba:yara tarif dale bentuk semaoam subsidi sosial d~ memakai dalih 

memberi pe1a:yanan transportasi. Sebuah kasus yang mengingatkan pada &btIl 

VS'.Nopr.1OOf:iJdalah Tailor VS'. HunroJi tah.m 1960.Pengusaha 10kal diwajibkan olsh 

Undang-undang untuk meninjau dari waktu ke waktu sewa yang dikenakan olsh 
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pemilik rumah yang mana dal"lJlu didapatkan atas permohonan pacta penguasa, dan 

untuk mensubsidi penyewa. diluar sewa. yang UIIlIl, jika dipertimbangkan bahwa ke

naikan sewa. yang diijinkan untuk dipungut oleh pemilik rwnah Ilenurut I"l1kwD 

akan menyebabkan beban' berat kepada penyewa. Undang-Undana sewa. 1957 D8I'1Iti

jinkan kenaikan UIIlIl sewa , dan Dewan yang dillalcisud dalu kasus ini edalah de

wan St. Panoras BorOUllh, II8Dltuskan sebagai kebijaksanaan , tanpa _l1hat Sca

sus individuil, Il8IIba:yar subsidi yang lebih banyak kepeda pemilik. Hal ini 

lIIMlyebabkan bahwa sema sews. yang naik yang diatur oleh Undang-Undang 1957 ha

rus dibayar dari pajak. Latar belakang putuSBn Dewan adalah tidak senan« den

aan denaan kebijaksanaan pemerintah yang mendasari Undang-Undang 1957. Auditor 

tidak ~i.jinkan subsidi tambahan dan pengadilan menguatkan putusan ini untuk 

membebani tanggung jawab pada l!U'lIlftota Dewan sejumlah sewa yang dibayar derllfan 

sekehendak oleh Dewan . Dewan lIl8JI)Unyai kewaj iban pada keduannyaj penyewa dan 

pembayar tarif UIIlIl pacta UIlUIIIlya. Kebijaksanaan yang berdasarkan Undang-Undang 

untuk menentukan sewa tidaklah absQlut, tetapi hanya dapat dik.enakan setelah 

~erti.mbanitkan dengan faktor-faktor yang relevant. 

Adalah sangat DlJlIitkin untuk menguaraiakn kasus secara mendetail panjang lebar, 

tetapi untuk keperluan iniharuslah dijaga untuk tetap singkat . Dale bidang 

I"l1ku1l renoana ( planing law) yang sangat penting untuk nagara yang begitu pa

dat penduduknya, dan yang seoara phisik sangat keeil seperti Inggris. Pengadi

Ian telah beberapa Scali dalu dasa warsa yang lalu membatalkan syarat-syarat 

yang dikenalan oleh penauasa loScal jika ID8IDberikan ijin perenoanaan den«tm da

ear behwa syarat-syarat tersebut tidak masuk aka!. Oalu perkara IftJbb VII.Hen

tflri Pflru»ahtuJ dlJ/1 PeBlJerintah Lokal dillana Dewan idstrikkota berdasarkan 

kekuasaan Undang-undang sebaitai pengusaha yang meli.ndungi pantai telah lleIIbuat 

suatu renoana untuk membangun tembok laut , yang termasuk pembangunan sebuah 

tUlan untuk berjalan-jalan dibalik tembok tersebut , dan untuk itu tanah harus 
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didapat secara paksa. Renoana itu telab dinyatakan sebaaai tidak Bah karena 

tanab yang akan didapatkan tidak diperlukan oleh penjaga pantai dan perintah 

pembelian denaan paksa dibatalkan. Prot. Brown dan Garner dala bulcunYa 

"French Administrative LB." .. mengutib kasus Barel di Perancia yang terkanal 

berbeda denQan rukuj Inggris yang langka dengan k.etentuan tentang penyalal1tU

naan kekuasaan. Oalam kasus Barel pejabat yanag beNen8nIJ telah menolak JJeID

berikan ij in kepada empat pemuda untuk ikut uj ian masuk pada Ecole Nationale 

d . Administration. Telah disebutkan dalam surat kabar bahwa pemerintab telab 

ID8Dltuskan untuk menolak ikut uj ian masuk untuk setiap oalon yang ternyata ko

mnis, tetapi dalam tmktu yang dekat k.emudian menteri yang bersangkutan men

yangkal dalam sebuab pemyataannya yang dinlat di depan Kajelis Nasional. 

KeeJIS)at pemda itu keaxtian mengajukan masalab tersebut ke depan Conseil d' 

ltat yang kemdian membatalkan penolakan pejabat yang bersangkutan untuk 

men.ifij inkan ikut uj iankarena tidak. ada alasan yang lJ8IIJbenarkan kebijaksanaan 

tersebut. Jika seandainya kenyataanny8. demikian menteri telah mengakui halJ 

tersebut. Conseil d' Etat dapat mengintervensi penggunaan kebijaksanaan men

teri sebagai kesalahan hukum. karena ia akan melanggar salah satu dari prinsip 

UIIlIl ha..kum adIlin1strasi Peranois • kebebasan pendapat dan persUlllBll untuk ber

keseqj)atan IJ8.8Uk pega~i negeri. Tetapi dengan apa yang terjadi senyatanya ke

putusan Conseil d' ltat adalah kasus yang jelas tentang kontrol penyala.tcunaan 

kekuasaan yang di Inaria disebut penguj ian (review ) karena adanya ket1dakwa

jar.an. Kasus di Ingaris yang telah dikutip dalam tulisan ini oukuPiah untuk 

IDeq)erlihatkan bahwa perbec:l.aan yang ditarik oleh Prof. Brown dan Gamer antara 

rukum Inaris dan Peranois tidaklah setajam yang diajukan. Adalaha hala yang 

benar dan telah dik.enal bahwa droit adIlinistratiet Perancis lcumpulan ajaran, 

aturan yang koQ>rehensif. yang ditempatkan pada sUem pengadilan adIlinistrasi 
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yang terpisah diaana di lnaris penaadilan biasa harus manangani k.erja pelak.

sanun blkwD adIlinistrasi • dan harus ll8I'l8Unakan writ dan upa:ya blkwD b1ua 

yang digunakan pada h.1kwD sipil. Kungkin juga kit. belum sepenumya bebas dari 

pemyataan Dioey yang terk.enal bahwa h.1kwD adIlinistrasi tidak. ada di Inaris 

sebagaiaanaatermat dalama. karangannya .. Introouotion to the Study ot Law ot 
I 

the Constitution" • meskipun sekarang seoara UDlIl disepakati bahwa spa yang 

dimaksud Dioey adalaha bahwa Inggris tidaka mempunyai suatu droit administra

tief dengan pengadilan administrasi yang terpisah. Pada tal'um 1964 salah satau 

dari anaota Lord of Appeal dale. House of Lord menyatakan bahwa kita tidak. 

JDeq>Wlyai sist.. hllwm administrasi yang telah mtju.....kipun yang lD8I1yatakan 

tadi adalah angaota dari hakiJD-hakiJD yang ....,.eJDba.rlgkan asas-asSB blkwD adIlin

istrasi dengan cepat sekali. 

Perlu kiranya diajukan pendapat bahwa perbedun utama. antara Inaris dan Per

anois dal8JD bidang ini terletak. tidak pada turan substansi yang dpat diterap

kan untuk mengontrol penyalahgunaan kekusasaan tetspi pada pelaksanaan blkwD 

aje:ktif diaana aturan I'IlkwD diterapkan. Sebuah keputusan yang llelDPl11lyai arti 

penting adalah dari House of Lord dal8JD kasus Padfield vs. Kenteri Pertanian 

Perikanan dan Kakanan. Undang-Undang pasaran pertanian 1958 mengandung k.eten

tuan untuk pendirian panitia peneliti untuk memperttmbangkan pengaduan

percaduan tentang pelaksanaan rencana pemasaran j ika Kenteri da18ll suatu hal 

Ili8merlukan . K.etentuan ini k.elihatannya luas _liputi k.ekuasaan k.ebijaksanaan 

BUbyektif sebagaiJaana yang IlllrlItkin dik.eteDlkan dalam sebuah Undang-Undang 

yang dibuat Parlemen. Renoana kusus yang berh.1bunatan dengan kasus ini adalah 

renoana pemasaran susu , dan pada rencana ini prrousen harus menjual proouknya 

pada Badan Pemasaran Susu, yang menentukan perbedaan harga yang akan diba:yar

kan dale sebelas wilayah bagian lnaris . Perbedaan harga tersebut menoermin

ken pelba.itai biaya trnasportasi susu dari proousen kepada konsumen. Tetapi 

34 


ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

LP STUDY PERBANDINGAN TENTANG PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN 
(SEBUAH PENELITIAN DOKTRINAIR)

HARJONO



perbedaan harp tersebut pada wakti terjadi kasus telah ditentukan beberapa 

tahun sebelumya dan biaya transport sekarang telah berubah. Produsen dari da

erah South Eastern manyatakan bahn perbedaan antara daerah i tu dengan daerah 

Far-Werstern haruslah diubah sedemikian rupa yang kan JDeq:>Wlyai pengaruh pada 

daerab-daerah lain. Karena pembentukan Dewan Pasaran Susu yang terdiri sebagi

ana besar anggota yang dipilih dari masing-l18Sina daerah tidak I28IDl.lIl&kinkan. 

bagi prociusen South Estern untuk manearai lDIlyoritas untuk mendukllnlJ U8Ulnya~ 

mereka mohon kepada manteri Petanian untuk m.enunjuk panitia penyelidik menurut 

ketentuan Undang-Undang. Henteri menyetujui dan j ika laporan ID8Il8Untingkan 

mereka Henteri lDempUllyai kekuasaan DeIlurut ketentuan Undang-Undang, jika 

menteri berpendapat tepat untuk memberikan pengarahan kepada Dewan. Tetapi 

menteri menolak untuk mengarahkan per~ itu kepada panitia yang ditunjuk me

nurut ketentuan Undang-undang. Surat kementrian yang menjelaskan keputusannya 

untuk tidak menyetujui permohonan yang berisi rujukan tentang masalab yang 

luas YBl'lit mempengaruhi daerah lain , mengemkakan bahwa. permasalahan i tu harus 

tetap dipecahkan pada eara-oara anoelDlll demokrasi dan menyatakan bahw&. menteri 

tidak Ileq)\lnyai kewaj iban pada daerah tertentu saja , lIenteri harus berpikir 

bahwa ia diharapkan untuk Il8laksanakan laporan panitia dan bahwa dalam segala 

hal ia mempunyai kebijaksanaan untuk nerujuk kepada pengaduan apa tidak. Atas 

hal tersebut di atas diajukan perma berdasarkan nandams , dan Hoose of Lord 

, dengan perbandingan suara 4 lawan 1 IleJDlltuskan bahwa perintah harus dibuat • 

dan mengarahkan menteri untk melq?ert:Unbangkan pemgaduan tersebut. Hoose of 

Lord menyatakan bahn Parlenen telah l1enyerahkan kebijaksanaan kepada Henteri 

yanIif dapat digunakan untuk lDreingkatkan policy dan tujuan Undana-Undang yang 

ditentukan oleh isi Undang-Undang • dan ini adalah masalab rukull yang menjadi 

WQewenana pengad ilan . 
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Keskipun kemungkinan ada alasan-alasan yang membenarkan Kenteri menolak IDBru

juk ke pengaduan, kebijaksanaan ini tidaklah tanpa batas, dan jika terbukti 

bahwa apengaruh penolakannya untuk merujuk panitia penyidik adalah menghalangi 

kebijaksanaan Undang-Undang, pengadilana berhak. untuk ikut caJDPUr tangan. Inti 

sebenaranya dari putuS8.n ini adalah penolakkan seoara keseluruhan pendapat 

bahwa kebijaksanaan tidaklah terbatas. 

Lord Reid menyatakan, pendapat yang salah j ika keputusan Kenteri , yang tidak 

~unyai dasar alssan tidak dapt dipermasaIahkan, dan setiap alasan yang di

berikan seIaIu dapat diuj i oleh penhadilan karena kewaj iban menteri untuk ber

buat tidak menghalangi kebijaksanaandan tujuan dari undang-undang. Lord Upjohn 

memgatakan bahwa tidak dapat secara sah menafsirkan bebas dan hal ini tidak 

akan berbeda dengan kekuasaan pengadilan jika kata tersebut telah disisipkan 

dal8.ID Undang-Undang oleh para peranc&.ngnya. Lord Upjohn mengakhiri pembioa

raannya dengan kata-kata : 

Keputusan menteri berdiri pada dasar yang sangat berbeda.Ia 
adalah pejabat WI'IlI1 yang diserahi tanggung jawab oleh Parle
men dan dipisahkan darinya kebijaksanaan WI'IlI1 yang meq>en.!Ia
ruhi kekuasaan Ratu. Jika ia tidak memberi alasan atas kepu
tusannya hal ini memungkinkan, jika keadaan meq>erkuat del1i
kian, pengadilan secara bebas berkesiq>ulan bahwa ia tidak 
mempunyai alasan untuk sampai pada kesiJlpulan tersebut dan 
perintah writ prerogative dapat dikeluarkan. Henteri menurut 
pandangan saya tidak memberi sebuah alasan yang sah untuk 
menolak memberikan perintah penyidikan kepada pengadu yang 
sah pada daerah South-Eastern.Semua alasannya untuk menolak 
melakukan demikian adalah buruk dal8.ID tJJkul1. 

Ini adalah keputusan yang kuat pada tingkat YUdisial yang tertinggi, tetapi 

kenyataannya ini adalah tidak Iebih daripada menerapkan kembali dan menyatakan 

kekuasaan pengadilan yang selalu dipunyai dan seringkali dinyataksn sejak 

Coke.Prof N.W.R.Wade , dal8.ID komentarnya pada perkara Padfield menyataksn bah

wa tJJkum Inggris sekarang dapat cocock dengan keputusan Conseil d'Etat yang 

terkenal dalam kasusu Barel , dan bahwa Conseil d'Etat tidak berbuat Iebih 

36 


ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

LP STUDY PERBANDINGAN TENTANG PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN 
(SEBUAH PENELITIAN DOKTRINAIR)

HARJONO

http:berbeda.Ia


baik daripada House of Lord pada kes~atan int. Padfield telah diilruti oleh 

perkara berikutnya pada tahun 1960. Badan Konpenssasi Korban Kejahatan yang 

didirikan pertama tahun 1964, didirikan untuk Ilengelola dana koopensasi korban 

kejahatan , kekuasaannya tidak didasarkan atas undang-undang Parlellen sebagai

mna biasanya, tetapi dengan dioiptakan oleh peraturan eksekutif yaitu Men

teri Dalam Negeri. Agaknya maksud oara ini adalah untuk Ilenghindari k~ki

nan penguj ian yudisial pada pemberian santunan dan keputusan yang dibuat badan 

ini,karena tidak ada Undang-Unang yang dijadikan dasar untuk mengukur aktifi

tas Sadan ini. Pada tahun 1967 Pengadilan Divisional menyatakan bahwa seoara 

penuh berhak untuk mempertimbangkan pengaduan untuk mendspatkan oertiorari 

yang diajukan oleh janda seorang perwira polisi yang ditembak oleh tertuduh 

pada waktu polisi tersebut minta keterangan dan sebagai akibatnya perwira po

lisi tersebut buta sbe lah matanya yang akhirnya membawa kematiannya. Meskipun 

permohonan janda tersebut pada kasus ini ditolak karena Sadan memperhitungkan 

faktor-faktor yang benar dalam menentukan santunan dan telah berbuat semesti

nya dalam persidangan, Hakim ketua menyatkan jKita telah sampai pada posisi 

batas j ika,oertiorari dapat dikatakan meliputi semua kasus dimana sekeloll1Pok 

orang UDllD, sebagai kebalikan yansg benar-benar privat atau mempunyai sifat 

pribadi , harus Ilenentukan hal-hal yang JDeJDpengaruhi urusan kerajaan, selalu 

menjadi kewajiban untuk berbuat secara yudisial. 

Tahln 1964 House of Lord telah memtuskan spa yang sekarang dipandang sebagai 

kasus yang Ilenentukan pada sikap dari pengadilan Inggris pada klsusula

klausula privat , yaitu kasus Animio melawan Foreign Corporation Commissioo. 

Pada kasus terakhir ini komisi luar negeri , yang te1ah didirikan dengan un

dang-undang Par1emen, mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan dan Ilenentu

kan pengaduan yang dibuat oleh orang-orang yang telah diusir atau kekayaannya 

telah dirampas oleh nagara lain untuk mendspatkan bsgian dana yang te1ah dise
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diakan oleh negara-negara tersebut untuk mereka yang dirugikan atas perbuatan

nya. Komisi ini bekerka berdasarkankewenangan undang-undang dimana termasuk di 

dalamnya penentuan oleh komisi setiap penggaduanakepadanya menurut Undana-un

dang ini tidak dipermasahkan da18l'l pengadilan .Jelaslah bahwa parlemen bermak

sud dari kata-kata ini m6mberikan kepada komisi seluruh aktivitaSnya imne/ke

bal dari pengujian pengadilan dan bahkan House of Lord secara keseluruhan 118

nyatakan bahwa klausula privat tidak menghalangi kemungkinan yudisial review , 

dan mereka secara jelasdan bylat menolak putusan sebelumnya dari House of Lord 

bertentangan dibuatnya tanpa memperhatikan kewenangan. Lebih lanjut House of 

Lord dengan perbandingan 4 lawan 2 meDltuskan bahwa Komisi telah benar-benar 

memperhitungkan hal-hal yang tidak termasuk yuridiksinya untuk Ileq:lertimb&ng

kan sehingga penentuan pengaduan da18l'l perkara ini adalah tidak ada. 

Cukup kiranya untuk dikatakan adanya petunjuk kemajuan yang kuat dan terus 

berlangsung pada hukum Inggris • menyetujui kekuasaan pengadilan untuk mengon

trol ataua meninjau keputusan ataua aktivitas dari badan administrasi yang 

berbuat menyalahgunakan kekuasaan. Pesimisme Prof. de Smith tidak terbukti dan 

hukum Inggris dengan caranya yang krusus mampu melindungi individu dari penya

lahgunaan sebagaimana hukum administrasi Peraneis yanag telah terspesialisasi

kan dan tersentralisasikan. Adalah penting untuk meningkatkan rule of law bah

wa pengadilan hams mempertahankan kewenangannya da18ll bidang ini. dan meski

pun kasus-kasus baru menunjukkan bahwa praktek • j ika bukan teor i, kedau latan 

Parlemen pada akhimya dibahayakan. Ahli hukwn harus menyambut baik kedudukan 

Y8JlII telah diambil oleh pengadilan , dan lebih bahagia untuk mendapatkan pen

jagaan terakhir hak-hak rakyat dalam tangan hakim-hakim daripdada mereka para 

politisi yang dipilih. 
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