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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan yang tertuang dalam Pasal  1 angka ke- 1 Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan), 

ditegaskan bahwa pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 

bertindak sebagai penuntut umum adalah Jaksa selain itu juga sebagai  pelaksana 

putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap serta wewenang lain berdasarkan 

undang-undang lain. Lebih lanjut bahwa Lembaga Kejaksaan  adalah Lembaga  

pemerintahan Republik Indonesia  yang melaksanakan kekuasaan  negara di bidang 

penuntutan dan kewenangan hukum lain berdasarkan undang undang. Ketentuan 

tersebut dapatdilihat dalam UndangUndang No.31 Tahun 1999 jo. UndangUndang No. 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang 

Undang Tipikor juga mengatur istilah Jaksa Pengacara Negara dalam beberapa 

ketentuan di dalamnya. (Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang UU Tipikor) 

Ditegaskan dalam Konsideran huruf a UU No. 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3)  Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Makna negara hukum menurut 

A.Hamid S. Attamimi dikutip dari Burkens, mengatakan bahwa “negara hukum” 

(rechstaat) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar 

kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya 
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dilakukan di bawah kekuasaan hukum”.1 Menurut Philipus M. Hadjon, ide rechsstaat 

cenderung ke arah positivisme hukum dengan konsekuensi bahwa hukum harus 

dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang.2 

Berdasarkan konsep negara hukum, hukum dibentuk terlebih dahulu oleh badan 

pembentuk undang-undang, hukum ditempatkan sebagai dasar kekuasaan negara dan 

penyelenggara kekuasaan dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan 

hukum. Di dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum 

(evrithing must be done according to law). Negara hukum menentukan bahwa 

pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada 

pemerintah.3 Konsekuensi dalam  negara hukum, membuat peraturan perundang-

undangan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam penegakan hukum.  

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga di dalam pelaksanaan penegakan hukum, 

guna lebih memantapkan posisi dan fungsinya melaksanakan kekuasaan negara di 

bidang penuntutan harusn bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Sejalan 

dengan ketentuan yang termaktub Pasal 2 UU 16 Tahun 2004 tentang   Kejaksaan, 

Kejaksaan dinyatakan  dalam ayat (1)  adalah “lembaga pemerintah yang melaksanakan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-

undang”.  Kewenangan jaksa yang lain adalah di bidang perdata dan tata usaha negara.  

Wewenang kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dalam rangka untuk 

turut serta menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah serta negara juga 

                                                                   
1A.Hamid S. Attamimi, Teori perundang-undangan Indonesia, makalah pada Pidato Upacara 

pengukuhan Guru Besar tetap di FakultasHukum UI, Jakarta, 1992, h. 8.  
2Philipus M. Hadjon, Ide Negara Hukum DalamSistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, 

makalah pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies natalis 

Universitas Airlangga Surabaya, 1994, h. 6. 

 
3Ridwan HR, Hukum Administasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, h. 21. 
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melindungi kepentingan rakyat dengan penegakan hukum di bidang Perdata dan Tata 

Usaha Negara. 

Tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) 

UU Kejaksaan, yaitu dengan syarat adanya “kuasa khusus” maka kejaksaan dapat 

bertindak di dalam dan di luar pengadilan untuk dan atas nama negara maupun 

pemerintah. Dalam rangka bertindak untuk pelaksanaan kuasa khusus tersebut 

tanggung jawab jaksa dilaksanakan sesuai dengan tata cara hierarki yang berlaku di 

Kejaksaaan. Di dalam Perpres Tata Kerja Kejaksaan menyatakan pimpinan dan 

penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksaan 

tugas dan weweanng kejaksaan adalah Jaksa Agung dengan dibantu  oleh Wakilnya 

dan beberapa Jaksa Agung Muda (JAM). Di antara beberapa Jaksa Agung Muda 

terdapat Jaksa Agung Muda  yang melaksanakan tugas Bidang Perdata dan Tata Usaha 

Negara.(JAM DATUN) (Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata 

laksana Kejaksaan) Penegasan lebih jauh terdapat  di dalam Peraturan Jaksa Agung 

(PERJA) No. PER-018/A/J.A/07/2014 mengenai Standar Operational Prosedur pada 

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Perja No.18 Tahun 2014), 

bahwa di dalam susunan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan tata Usaha Negara 

terdiri atas : 1. Sekretariat pada JAM DATUN; 2. Direktorat bidang Perdata; 3. 

Direktorat bidang Pemulihan dan Perlindungan Hak (PPH) ; 4. Direktorat bidang Tata 

Usaha Negara (TUN). 

Terkait dengan kinerja Lembaga  Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha 

Negara, sebagaimana disampaikan oleh Suhadibroto di dalam “Himpunan Perja Datun” 

bahwa wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara secara garis besar 

dapat dibagi menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu: 1. Wewenang penegakan (gak) hukum 

(kum); 2 wewenang bidang bantuan (ban) hukum (kum); 3. Pemberian pertimbangan 
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(tim) hokum (kum); 4. Pemberian pelayanan(yan) hokum(kum) dan tindakan hokum 

lain.4 

Yang disampaikan Suhadibroto sejalan dengan kinerja kejasaan sebagai Jaksa 

Pengacara Negara, yanag secara implicit diatur dalam penjelasan Umum  UU 

Kejaksaan serta secara eksplisit dituangkan dalam huruf C lampiran Perja No.18 Tahun 

2014 mengenai lima tugas Jaksa Pengacara Negara, yaitu 1. Bantuan hukum, 2. 

Pertimbangan hukum, 3. Pelayanan hukum, 4. penegakan hukum dan 5. tindakan 

hokum lain. Khususnya dalam tugas penegakan hokum meliputi: sebagai penuntut 

umum (bidang pidana) dan Selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara 

perdata dan tata usaha negara. 

Dikaitkan tugas kedua sebagai Pengacara Negara (JPN),  yaitu bantuan hukum, 

kiranya kedudukan Jaksa Pengacara Negara juga relevan dikaitkan penyelesaian 

perselisihan pemilihan kepaladesa sebagai konsekuensi diundangkannya UU Desa. 

Dimana adanya kemungkinan permintaan Bantuan Hukum kepada Lembaga Kejaksaan 

apabila terjadi perselisihan.   

Saat ini, pemilihan kepala Desa  yang diselenggarakan serentak di tiap-tiap 

Kabupaten/ Kota, pelaksanaannya telah menimbulkan banyak permasalahan baru yang 

muncul di beberapa daerah seperti pada beberapakasus di bawah ini:  

Di Propinsi Jawa Timur terdapat  232 desa se- Kabupaten Nganjuk yang 

melaksanakan pemilihan Kepala Desa, dan terdapat tujuh (7) desa yang mengalami 

perselisihan, mulai dari jajak pendapat di kalangan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah) setempat, hingga sengketa di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). di 

antaranya yang sedang berselisih adalah Desa Ngudikan dan Desa Candirejo yang satu 

                                                                   
4Suhadibroto,  Himpunan Peraturan Perundang undangan Jaksa Agung Muda Perdata dan 

Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, Kejagung, Jakarta, 1994 h. 69 
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di Kecamatan Wilangan dan satu lagi di Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. 

Dalam jajak pendapat  di gedung DPRD Kabupaten Nganjuk, perwakilan Calon (calon 

kepala desa) Ngudikan, yang merasa dirugikan menyampaikan keberatan 

kepadapanitia. Yang mana disebabkan ketika pelaksanaan Pilkades terdapat  1630 

(seribu enam ratus tiga puluh) surat suara yang dinyatakan tidak sah. Hal itu menurut 

perwakilan Calon terjad i karena kurangnya sosialisasi pelaksanaan Pilkades oleh 

panitia. Surat suara tidak sah tersebut berpa lubang coblosan di surat suarayang simetris 

tetapi tidak mengenai gambar calon lain, sementara  oleh panitia hal tersebut 

dinyatakan menjadi surat suara tidak sah. permasalahan yang terjadi di Desa Candirejo 

agak berbeda, yaitu salah satu dari 4 kotak  suara yang ada tidak dibuka dan ditunjukkan 

kepada saksi sebelum pencoblosan. Sehingga, menimbulkan kecurigaan dari saksi 

calon tentang indikasi kecurangan panitia.5 

Pilkades di Desa Pager, Kecamatan Bungkal Ponorogo, tidak ada kejelasan 

mengenai keputusan yang diambil Pemkab Ponorogo terhadap sengketa pilkades, 

membuat pendukung cakades nomor urut 01 ngluruk ke gedung DPRD Ponorogo, 

meminta wakil rakyat turun tangan dengan permasalahan tersebut. Keputusan 

pembatalan atau dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) genca rdisuarakan mereka 

pada saat unjuk rasa tersebut. Karena menurut Mulyono panitia pilkades terindikasi 

melakukan kecurangan.6 

Di Jawa Tengah, sebanyak 346 desa yang terdapat di 26 kecamatan di 

Kebumen, pada 25 Juni 2019 tidak sepenuhnya berjalan mulus, dilaporkan terjadi 

                                                                   
5https://koranmemo.com/pasca-pilkades-serentak-7-desa-terjadi-sengketa-hingga-

ptun/diaksesDesember 2019. 

 
6https://beritajatim.com/hukum-kriminal/sengketa-pilkades-desa-pager-ponorogo-keputusan-

ada-ditangan-bupati/ tanggal 13 Juni 2019 diakses pada 10 agustus 2019 

 

https://koranmemo.com/pasca-pilkades-serentak-7-desa-terjadi-sengketa-hingga-ptun/
https://koranmemo.com/pasca-pilkades-serentak-7-desa-terjadi-sengketa-hingga-ptun/
https://beritajatim.com/hukum-kriminal/sengketa-pilkades-desa-pager-ponorogo-keputusan-ada-ditangan-bupati/
https://beritajatim.com/hukum-kriminal/sengketa-pilkades-desa-pager-ponorogo-keputusan-ada-ditangan-bupati/
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kecurangan. Aktivis setempat melaporkan kecurangan itu ke Pemkab Kebumen. 

Aliansi Masyarakat Anti Wuwur Kebumen (AMAK). Dugaan pelanggaran tersebut 

antara lain politik uang, kampanye di hari tenang dan hari H, pemakaian kendaraan 

dinas kades pada masa Pilkades, tidak masuk daftar pemilih tetapi dapat memberikan 

suara, penggunaan sarana transportasi untuk mengangkut pemilih, bahkan ada laporan 

terjadii ntimidasi terhadap pemilih.7 

Pada pemilihan Kepala Desa di  Ds. Karanggeneng, Kecamatan Boyolali Kota, 

Kabupaten Boyolali, terdapat permasalahan Hasil penghitungan suara,. Dimana hasil 

pemungutan suara dengan perolehan 2.857 suara untuk calon Suparji yang juga mantan 

Kades 2013-2019 sedangkan Cakades Margiyanto memperoleh 2.853 suara dan calon 

lainnya 746 suara Tri Arjono. Dari hasil pemungutan  suara tersebut, pihak Margiyanto 

merasa ada yang tidak benar. Bahwa kemudian dilakukan pertemuan klarifikasi antara 

calon kepala desa (cakades) Karanggeneng, dengan panitia pemilihan kepala desa 

(Pilkades) dilaksanakan di Balai Desa. Saat klarifikasi tersebut pihak yang keberatan 

meminta panitia melakukan penghitungan ulang di empat ruang pemungutan suara 

(RPS) dan membuka buku daftar hadir dimana hal itu ditolak oleh Ketua Panitia 

Pilkades Karanggeneng, yang merasa semua proses Pilkades sudah dilakukan sesuai 

dengan  ketentuan yang berlaku. masalah tersebut kemudian diserahkan ke tingkat 

Pemkab Boyolali untuk mendapatkan penyelesaian.8 

Di Kabupaten Lombok Timur, sebanyak 158 desa di Lombok Timur (Lotim) 

melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahap dua.  Dari sebelumnya 

159 desa yang didata akan melaksanakan pilkades namun berkurang satu yaitu Desa 

                                                                   
7https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4617925/belasan-kasus-dugaan-pelanggaran-

pilkades-kebumen-dilaporkan tanggal 10 Juli 2019  diakses pada 10 Agustus 2019 

 
8https://www.solopos.com/bukan-hanya-karena-selisih-4-suara-ini-pemicu-sengketa-di-

pilkades-karanggeneng-boyolali-1003007 tanggal 4 Juli 2019 diakses pada 10 Agustus 2019 

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4617925/belasan-kasus-dugaan-pelanggaran-pilkades-kebumen-dilaporkan
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4617925/belasan-kasus-dugaan-pelanggaran-pilkades-kebumen-dilaporkan
https://www.solopos.com/bukan-hanya-karena-selisih-4-suara-ini-pemicu-sengketa-di-pilkades-karanggeneng-boyolali-1003007
https://www.solopos.com/bukan-hanya-karena-selisih-4-suara-ini-pemicu-sengketa-di-pilkades-karanggeneng-boyolali-1003007
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Tebaban Kecamatan Suralaga. Penundaan pilkades di desa ini disebabkan setelah 

panitia pilkades digugat oleh salah seorang  bakal calon Kades ke Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha  Negara (PTUN).9 Pelantikan perangkat Desa Tebaban yang sejatinya 

digelar batal karena adanya penundaan dari PTUN. Sementara versi penggugat menilai 

tidak ada transparansi dalam pembentukan panitia pemilihan perangkat desa. Padahal 

dalam aturan yang ada pembentukan panitia ini harus berasal dari perangkat desa, 

LKMD, dan harus ada perwakilan tokohmasyarakat.” Tetapi kenyataannya panitia 

hanya berasal dari perangkat desa dan LKMD saja.10  Dalam sengketa Pemilihan 

Kepala Desa Tebaban tersebut, kejaksaan negeri Lombok Timur telah diminta sebagai 

kuasa tergugat bertindak sebagai Pengacara Negara yang dalam hal ini mewakili panitia 

Pemilihan kepala Desa sebagai pihak tergugat.11 Hal inilah yang menarik untuk 

dianalisis berkaitan dengan kewenangan jaksa untuk mewakili negara dalam sengketa 

pilkades, terkait dengan gugatan yang dialamatkan pada panitia pemilihan Kepala desa, 

yang dianggap telah merugikan kepentingan calon kepala desa selaku penggugat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian sebagaimana dijabarkan di atas, maka diajukan isu hukum 

sebagai berikut, yaitu: 

1) Kejaksaan sebagai pengacara negara mewakili Panitia Pemilihan Kepala Desa 

merupakan kewenangan di bidang tata usaha negara 

2) Perselisihan Pemilihan Kepala Desa yang merupakan sengketa dalam bidang 

Tata Usaha Negara 

                                                                   
9https://radarlombok.co.id/hari-ini-158-desa-di-lombok-timur-gelar-pilkades-serentak.html 

 
10https://radarlombok.co.id/warga-tebaban-batalkan-pelantikan-perangkat-desa.html 

 
11Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Wakil Ketua MK, Sekjen dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, h. 176 

https://radarlombok.co.id/hari-ini-158-desa-di-lombok-timur-gelar-pilkades-serentak.html
https://radarlombok.co.id/warga-tebaban-batalkan-pelantikan-perangkat-desa.html
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1.3. Tujuan Penelitian  

 Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1) Untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Kejaksaan selaku pengacara 

negara pada bidang tata usaha  Negara (TUN). 

2) Untuk menganalisis dasar kewenangan Jaksa pengacara negara dalam   

membantu menyelesaikan sengketa yang terdapat dalam pemilihan Kepala 

Desa. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini secara teoritis maupun praktis diharapkan dapat memberikan 

beberapa manfaat, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis : 

Bagi akademis dan perkembangan ilmu hukum dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terutama mengenai kedudukan jaksa bertindak selaku pengacara negara 

pada  bidang tata usaha negara dapat mewakili penitia pemilihan kepala desa 

dalam sengketa pemilihan kepala desa secara langsung 

2. Manfaat Praktis : 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Lembaga 

Kejaksaan  pada saat mewakili kepentingan negara di bidang tata usaha negara 

dalam perselisihan  prmilihan kepala  desa, dimana  ada kemungkinan legal 

standing selaku Jaksa Pengacara Negara akan dipermasalahkan. 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1. Konsep  Kewenangan 

Berbicara teori kewenangan  tidak dapat dilepaskan dari konsep wewenang itu 

sendiri, yang dimaknai  otoritas atau kekuasaan untuk  melakukan  suatu  atau tidak 
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melakukan sesuatu yang dimiliki oleh suatu Lembaga tertentu. Sebagaimana 

ditegaskan oleh Robert Biersedt bahwa wewenang sebagai “institutionalized power 

atau  kekuasaan yang dilembagakan.”12 Bahwa antara wewenang dan kekuasaan 

merupakan  dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena dalam kekuasan selalu ada 

kewewangan, dan setiap kewengan membutuhkan kekuasaan. 

Menurut Firmansyah Arifin13 menyatakan istilah wewenang atau kewenangan 

disejajarkan dengan “authority” dalam bahasa Inggris atau “bevogheid” dalam bahasa 

belanda. Dalam kamus Black Law Dictionary, disebutkan bahwa authority sebagai 

“legal power : a right to command or to act, the right and power of public officers to 

require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties”. 

(terjemahan: kekuasaan hukum: adalah suatu hak untuk memerintah atau untuk 

bertindak, hak dan kekuasaan pejabat public agar mematuhi aturan hukum dalam 

lingkungan kewajiban publik mereka). Disini kewenangan diidentikkan dengan 

kekuasaan hukum (legal power), yakni kekuasaan untuk bertindak atau tidak bertindak 

menurut hukum dalam batas-batas kewenangan mereka menjalankan otoritas publik. 

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan 

hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini sehingga F.A.M. 

Stroik dan J.G. Steenbeek menyatakan: “Het begrip bevoegdheid is dan ook een 

kembergrip in het staats-en administratief recht”.14Dari pernyataan ini ditarik suatu 

                                                                   
12Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan 

Pemerintahan yang Bersih, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1994, h.7. 

 
13Firmansyah Arifin, et al, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan antar Lembaga 

Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia (MKRI), 2005, h. 17. 

 
14E.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, Inleiding in het Staats-en. Administratief Recht, Alphen 

aan den Rijn : Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1985, p. 26. 
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pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum 

administrasi. Oleh karena itu, kewenangan lahir dari konsep hukum publik. 

Sebagaimana dikutip dari Abdul Latif,15 bahwa wewenang sebagai “konsep hukum 

publik sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) komponen, yakni pengaruh, dasar 

hukum dan konformitas hukum”, lebih lanjut dikemukakan oleh Abdul Latif bahwa: 

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk 

mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen ini dimaksudkan agar pejabat 

negara tidak menggunakannya di luar tujuan yang ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus 

dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen ini bertujuan bahwa setiap tindak 

pemerintahan atau pejabat negara harus selalu mempunyai dasar hukum dalam 

hal bertindak. Komponen konformitas mengandung makna adanya standard an 

wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus 

(untuk jenis wewenang tertentu). Komponen ini menghendaki agar setiap tindak 

pemerintahan atau pejabat negara mempunyai tolok ukur atau standar yang 

berifat umum untuk semua jenis wewenang yang bertumpuk pada legalitas 

tindakan.16 

  

Bahwa kewenangan dibatasi oleh beberapa hal yaitu  suatu materi, wilayah serta  

waktu, dengan demikian setiap penggunaan wewenang di luar batas itu tindakan 

melanggar wewenang (onbevoegdheid) atau cacat wewenang . Tindakan melanggar 

wewenang dari materi (onbevoegdheid ratione materiale) menunjukan organ 

administrasi berbuat tindakan dalam bidang yang bukan merupakan wewenangnya. 

Dari segi wilayah Tindakan yang termasuk melanggar wewenang  (onbevoegdheid 

ratione loci) berarti suatu organ dengan fungsi administrasi melakukan suatu perbuatan 

yang melewati batas teritory kekuasaannya. Suatu organ administrasi dikatakan 

onbevoegdheid ratione temporis (melanggar wewenang dari segi waktu) apabila 

                                                                   
15Abdul Latif, Hukum Aministrasi, Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Kencana, Prenada 

Media Group, Jakarta, 2014, h. 1  

 
16Ibid. 
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wewenang yang digunakan telah melampaui waktu yang telah  ditetapkan guna 

pelaksanaan wewenang itu,17 

Terbitnya suatu keputusan tata usaha negara (KTUN/beschikking) merupakan 

salah satu bentuk bestuur handeling (tindakan Pemerintah).18 Izin (vergunning) adalah 

salah satu bentuk KTUN/beschikking yang paling banyak digunakan dalam hukum 

administrasi. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge19 menjelaskan bahwa vergunning 

adalah instrumen yuridis untuk mengendalikan warga Negara dalam tingkah laku. Izin 

diberikan kepada seseorang atau badan hukum perdata berupa persetujuan untuk 

melakukan suatu perbuatan tertentu. perbuatan dimaksud adalah suatu perbuatan 

dimana berdasarkan ketentuan  suatu peraturan perundangan-undangan dinyatakan 

tidak boleh atau dilarang untuk dilakukan, perkecualian dalam hal telah mendapat izin 

Yang berarti suatu perbuatan hanya boleh dilakukan setelah mendapat persetujuan dari 

pejabat yang berwenang. Persetujuan tersebut hanya akan diberikan oleh pejabat yang 

berwenang setelah dipenuhinya sejumlah persyaratan untuk mendapat izin 

sebagaimana yang telah diatur sebagai syarat untuk mendapatkan izin. 

Bentuk pengawasan dari pemerintah adalah dalam hal adanya sejumlah 

persyaratan untuk mendapatkan izin yang dilakukan Pemerintah untuk kepentingan 

umum. Dari pernyataaan tersebut kita dapat membuat suatu kesimpulan bahwa izin 

merupakan suatu bentuk persetujuan dari penguasa untuk dalam keadaan tertentu 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan.  terciptanya suatu ketertiban dan 

keteraturan merupakan tujuan adanya norma larangan yang dilaksanakan dengan 

                                                                   
17 Ibid. 

 
18Philipus M. Hadjon, et.,al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada 

University Press, Yogyakarta, 1993, h. 123-128.  

 
19 N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. 

Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993, h. 2-3. 
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sturen (mengendalikan) kegiatan tertentu, guna pencegahan bahaya untuk lingkungan 

atau sebagai perlindungan terhadap obyek-obyek tertentu , sumberdaya alam dan 

lingkungan hidup, serta untuk mengatur  pembagian barang-barang publik yang 

jumlahnya tidak banyak (terbatas).20 

Hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara administratif 

suatu keputusan administgrasi dikatakan sah jika keputusannya tersebut didasarkan 

atas aspek kewenangan, prosedur dan substansi. Aspek kewenangan bahwa tindak 

pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Aspek 

kewenangan dapat diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat. 

Atribusi adalah suatu jenis Kewenangan yang melekat pada suatu jabatan 

tertentu dan merupakan kewenangan pemerintah yang bersumber langsung dari 

undang-undang dalam melakukan suatu tindakan secara materiil yang artinya 

wewenang tersebut melekat pada jabatannya secara nyata.  

Delegasi adalah suatu jenis kewenangan berupa pelimpahan wewenang. Dalam 

Delegasi  terdapat penyerahan wewenang (untuk membuat besluit) oleh delegan  dalam 

hal ini adalah pejabat pemerintahan (Pejabat Tata Usaha Negara) kepada delegatoris 

dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab delegatoris tersebut untuk 

melaksanakannya21 

Kewenangan jenis mandat adalah  suatu pelimpahan kepada mandatoris yang 

memiliki  hubungan    kerja    intern    antara    penguasa   dengan pegawainya, dalam 

hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan atas nama atasannya.22 

                                                                   
20Ibid. 

 
21Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Majalah “YURIDIKA”, No. 5 – 6 Tahun XII, 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, September-Oktober, 1997, h. 1 dan 130. 

 
22Ibid., h. 3. 
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Pelimpahan dari atasan tersebut bertujuan memberi kewenangan kepada bawahan 

untuk membuat suatu keputusan atas nama atasan selaku pemberi mandat. Walaupun 

mandat telah diserahkan sifat pertanggung jawabannya tetap pada pemberi mandat. 

Dan pengaturan perundang undangan tidak diperlukan untuk mengatur tentang mandat 

karena mandat sebenarnya adalah merupakan kewajaran di dalam dalam hubungan 

organisasi Pemerintah yang memiliki susunan hierarki.23 

1.5.2. Wewenang Jaksa Pengacara Negara 

Kedudukan Jaksa selaku pengacara Negara (JPN)  merupakan pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi (tusi) Kejaksaan  dalam ranah perdata dan TUN. Untuk itu, 

maka Jaksa yang akan bertindak sebagai pengacara negara adalah orang-orang yang 

paham mengenai hukum perdata dan atau hukum tata negara/hukum administrasi 

negara, baik hukum materilnya maupun hukum formilnya. 

Jaksa selaku Pengacara Negara (JPN) merupakan Jaksa yang bertindak untuk 

dan atas nama Negara atau Pemerintah dengan Kuasa Khusus, dalam melaksanakan 

tugas dan kewenangan Kejaksaan dibidang Tata Usaha Negara maupun Perdata , 

bentuk Kuasa khusus dari Instansi Pemerintah atau BUMN/BUMD berbentuk surat 

kuasa, Surat kuasa tersebut diterima oleh Kejaksaan selaku  Pengacara Negara 

kemudian Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau JAM DATUN 

memberikan kuasa substitusi kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional 

melaksanakan tugas-tugas Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) atau jaksa lain yang 

ditunjuk sebagai JPN. 

Bahwa dalam pelaksanaan fungsi pengacara negara dalam bidang perdata dan 

tata usaha Negara, Jaksa mengikuti alur penyelesaian sengketa yang terdapat didalam 

                                                                   
23Ibid.,  h. 5. 
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Hukum Acara perdata dan tata usaha negara pada umumnya. Dalam perkara perdata, 

Jaksa dalam rangka mewakili negara dapat mengikuti rangkaian alur penanganan 

perkara perdata yang lazim digunakan, baik secara litigasi maupun non litigasi. 

Sedangkan dalam perkara tata usaha negara, Jaksa mewakili negara di pengadilan 

(penyelesaian perkara secara litigasi).  Hal tersebut dilakukan dalam rangka melindungi 

kepentingan masyarakat, menjaga Wibawa pemerintah, menyelematkan keuangan 

Negara serta menjamin tegaknya hukum.  

 Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Kejaksaan), tugas dan wewenang 

umum Kejaksaan terdiri atas 3 (tiga) bidang antara lain di bidang pidana, di bidang 

perdata dan tata usaha negara, dan bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Tugas 

dan wewenang kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha diatur secara atribusi di 

dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan bahwa ”Di bidang perdata dan tata 

usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun 

di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Tidak hanya itu saja, 

khusus tugas dan wewenang Jaksa Agung diatur dalam Pasal 35 butir d Undang-

Undang Kejaksaan bahwa ”Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada 

Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara”. 

1.5.3. Perselisihaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 

Perselisihan/ sengketa dalam pemilihan Kepala Desa umumnya terjadi setelah 

perhitungan surat suara. Hal ini dipicu karena adanya rasa tidak puas dari pihak yang 

kalah di dalam Pilkades . Pihak tersebut kemudian mencermati  adanya suatu 

kecurangan baik yang dilakukan calon ataupun pihak lain yang pada akhirnya 

menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya  ketidaksesuaian antara DPT dengan 

dengan pemilih, jumlah hasil surat suara dengan jumlah pemilih, jumlah surat suara 
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tidak sah, dan lain-lain.. Konflik ini dapat terjadi diantaranya karena adanya campur 

tangan yang dilakukan oleh pihak panitia, di mana panitia telah melakukan kesalahan 

dalam Pilkades.  

Sengketa Pilkades adalah bentuk perselisihan yang timbul dalam  suatu 

pemilihan kepala desa akibat dari pertentangan antara beberapa pihak  yang memiliki 

pendapat dan pikiran yang tidak sama sehingga menimbulkan konflik. Saat ini sengketa 

Pilkades tidak hanya mencakup perselisihan soal hasil tetapi dapat muncul di beberapa 

tahapan.Timbulnya sengketa dikarenakan antara lain: a. pada tahap penjaringan, bakal 

calon tidak terima ketika gugur dari pencalonan; b. Saat pemilihan, jumlah DPT dan 

pemilih yang tidak sesuai atau perselisihan soal sah tidaknya surat suara, c. sengketa 

soal hasil penghitungan suara dimana pihak yang kalah tidak terima dengan hasil 

perhitungan suara.  

1.5.4. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Keputusan Tata Usaha 

Negara 

Pengertian tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1986 jo 

UU No. 51 Tahun 2009 (UU PTUN) adalah “administrasi negara yang melaksanakan 

fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah”.  

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 8 adalah “badan atau 

pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku”. 

Menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014), mendefinisikan administrasi 

pemerintahan merupakan suatu tata laksana dalam hal pengambilan keputusan dan/atau 

tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Di dalam pelaksanaan administrasi 

Pemerintahan didasari pada 3 (tiga) asas yaitu : a. Asas legalitas; b asas perlindungan 
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terhadap hak asasi Manusia; c. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. UU No. 30 

Tahun 2014 diundangkan dengan maksud meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan dengan cara  memberikan suatu landasan hukum bagi Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan 

Administrasi Pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahandan hal yang 

berkaitan dengan wewenang mengambil keputusan dan/atau tindakan. 

  Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014, menjelaskan bahwa  

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di dalam penggunaan  Wewenangnya wajib 

berlandaskan pada peraturan perundang-undangan maupun  Asas asas Umum 

Pemerintahan yang Baik (AUPB). Peraturan perundang-undangan yang dimaksud 

menurut Undang-undang ini  adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang pokok Kewenangan badan/ pejabat tersebut, serta peraturan perundang-

undangan yang menjadi landasan dalam menetapkan dan/atau melakukan suatu 

Keputusan dan/atau Tindakan. (Pasal 5 Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang 

administrasi Pemerintahan) 

Pejabat tata usaha Negara atau badan, terkait dengan pelaksanaan kepala desa, 

sebagaimana Pasal 34 Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU No. 

6 Tahun 2014) bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Pemilihan 

Kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut Pasal 47 

ayat (3) dan ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014, bahwa Kepala desa dipilih melalui 

Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan menurut Pasal 32 UU 

No. 6 Tahun 2014, yaitu : pertama, proses dimulai dengan 6 (enam) bulan sebelum 

masa jabatan Kepala Desa berakhir BPD (Badan Permusyawaratan Desa) secara 

tertulis memberitahukan kepada Kepala desa tentang akan berakhirnya masa jabatan 

Kepala desa, selanjutnya  BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa. Panitia 
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pemilihan kepala desa ini terdiri dari unsur perangkat desa, Lembaga kemasyarakatan 

dan tokoh masyarakat desa. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian tesis ini adalah penelitian hukum. Merupakan suatu penelitian 

yang menggunakan aturan hukum sebagai bahan kajian utama. Penelitian hukum 

adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 

doktrin-doktrin hukum untuk nantinya memberikan jawaban terhadap isu hukum yang 

dihadapi.24 

Penelitian hukum  merupakan proses atau cara atau jalan pemeriksaan atau 

penyelidikan yang menggunakan proses penalaran atau berpikir yang logis-analitis 

(logika), berdasarkan teori-teori, rumus-rumus dan dalil-dalil suatu ilmu (atau beberapa 

cabang ilmu) tertentu, untuk mngajukan uji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) 

suatu hipotesis atau dalil tentang gejala-gejala atau peristiwa ilmiah, gejala sosial atau 

peristiwa hukum tertentu.25 

1.6.2. Pendekatan Masalah 

Ada tiga pendekatan dalam penelitian tesis ini: 26 

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach),dilakukan dengan 

menelaah semua legislasi dan regulasi terkait dengan masalah yang 

dikajikhususnya UU Kejaksaan, UU Tata Usaha Negara 

                                                                   
24Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi 1, Cetakan ke-6, Kencana, Jakarta, 2010, h. 

35. 

 
25C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20. Alumni 

Bandung, 1994, h. 105. 

 
26Ibid., h. 93 
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b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu meneliti konsep-

konsep yang relevan, seperti konsep  konsep pengacara negara, konsep tata 

usaha negara, dan konsep sengketa pemilihan kepala desa. Di samping itu  

diajukan beberapa pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum, 

c. berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.  Konsep hukum yang dianalisis 

meliputi, konsep kewenangan, kewenangan Kejaksaan di dalam bidang 

Perdata dan Tata usaha Negara, konsep sengketa tata usaha negara, dan  

panitia pemilihan kepala desa yang dipilih melalui Musyawarah desa 

disengketakan oleh salah satu calon. Kedudukan jaksa sebagai pengacara 

negara bidang tata usaha negara terkait dengan kasus gugatan Panitia 

Pemilihan Kepala Desa. 

d. Pendekatan kasus (case approach) yakni menganalisis beberapa kasus yang 

telah berkekuatan hukum tetap berkenaan dengan sengketa pemilihan 

kepala desa yang dikaji pada bab tiga 

1.6.3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan 

hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer 

terdiri dari perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang inkracht. 

1. Peraturan perundang-undangan , yaitu: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara; 

c. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia; 
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d. Undang-undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 

e. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-

undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 

f. Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan; 

g. Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 

h. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara; 

i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 

j. Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi pemerintahan. 

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus 

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.27 

1.6.4. Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum akan dikumpulkan melalui telaahan dan mempelajari peraturan 

perundang-undangan maupun literatur terkait yang berhubungan dengan materi yang 

dibahas. 

Bahan hukum dianalisis dengan cara menafsirkan secara sistematis dilakukan 

dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam 

undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lainatau peraturan 

perundang-undangan satu dengan lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri 

maupun dengan pasal-pasal dari undang-undang lain  untuk memperoleh pengertian 

                                                                   
27Ibid., h. 141. 
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lebih mantap dengan menggunakan penafsiran gramatikal, maksudnya menafsirkan 

ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan 

berpedoman pada arti perkataan menurut tatabahasa atau menurut kebiasaan 

 

1.7. Sistematika Penulisan  

 Sistematika penulisan tesis ini akan terbagi dalam 4 (empat) bab, dan masing-

masing babnya akan terdiri atas sub-sub bab sebagai berikut:  

Pertama-tama Bab I adalah bab tentang pendahuluan, yang berisi gambaran 

umum permasalahan yang dibahas  kemudian . Sub babnya akan terdiri dari latar 

belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, 

metode penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab II merupakan pembahasan isu hukum pertama  berkaitan dengan Kejaksaan 

sebagai pengacara negara mewakili Panitia Pemilihan Kepala Desa merupakan 

kewenangan di bidang tata usaha negara 

Selanjutnya Bab III,  merupakan pembahasan isu hukum kedua berkaitan 

dengan  Perselisihan Pemilihan Kepala Desa yang merupakan sengketa dalam bidang 

Tata Usaha Negara 

 Bab IV Penutup. Bab ini disajikan pada akhir pembahasan, yang berisi 

kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan saran sebagai alternatif pemecahan 

masalah. 

 

 

 

 

 


