
BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Negara Hukum 

Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir 

dan berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya. 

Pemikiran atau konsepsi manusia tentang Negara hukum juga lahir dan 

berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep 

negara hukum dianggap sebagai konsep universal, tetapi pada dataran 

implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini karena 

pengaruh-pengaruh situasi kesejarahan tadi, di samping pengaruh falsafah 

bangsa, ideologi negara, dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan 

praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara 

hukum menurut Al- Quran dan sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum 

menurut konsep Anglo-Saxon (Rule of law), konsep sosialist legality, dan 

konsep negara hukum Pancasila.7 Konsep-konsep negara Hukum ini memiliki 

dinamika sejarahnya masing-masing. Namun dalam hal ini, hanya akan 

dibahas mengenai sejarah kemunculan negara hukum khususnya Eropa 

Kontinental (rechstaat) yang memiliki kaitan langsung dengan kemunculan 

ilmu Hukum Administrasi Negara. 

7 Tahir Azhary, Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hal. 63. 
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Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental 

dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, 

Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat’. 

Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum 

dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of 

Law”. Menurut Julius Stahl, unsur-unsur Negara hukum (rechtsstaat) adalah 

sebagai berikut: 

a. Perlindungan hak asasi manusia; 

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak 

itu; 

c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan 

d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.8 

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam 

setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, 

yaitu: 

a. Supremacy of Law; 

b. Equality before the law; dan 

c. Due Process of Law. 

 

8 Ridwan HR, Op.Cit., hal. 3. 
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Sehubungan dengan adanya unsur equality before the law pada rule of 

law yang berlaku sama terhadap pejabat maupun warga negara, maka Hukum 

Administrasi Negara sebagai hukum yang secara khusus mengatur hubungan 

antara pemerintah dengan warga negara dianggap asing bagi masyarakat 

Inggris.9 

Dalam perkembangannya konsepsi Negara Hukum tersebut kemudian 

mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat unsur-unsurnya 

sebagai berikut: 

a. Sistem Pemerintahan Negara yang didasarkan atas kedaulatan 

rakyat; 

b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya 

harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 

c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); 

d. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara; 

e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke 

controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan 

tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah 

pengaruh eksekutif; 

9 Ibid, hal. 4-5. 
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f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau 

warga Negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan 

pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; 

g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian 

yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran 

warga negara.  

Menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya 

tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum. Yaitu meliputi 5 (lima) hal 

sebagai berikut: 

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang 

berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity). 

2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan 

menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum 

bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang 

tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat 

“predictable”. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas 

kepastian hukum itu adalah: 

a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum; 

b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan 

tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan 

pemerintahan; 
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c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-

undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak; 

d. Asas peradilan bebas, independen , imparsial, dan objektif, rasional, 

adil dan manusiawi; 

e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan 

undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas; 

f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya 

dalam undang-undang atau Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law) 

Dalam Negara Hukum. Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang 

atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau 

kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya 

jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan 

pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan 

yang sama bagi semua warga Negara. 

4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan 

yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk 

mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi 

itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu: 

a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang 

bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang 

diselenggarakan secara berkala; 
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b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban 

oleh badan perwakilan rakyat; 

c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang 

sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik 

dan mengontrol pemerintah; 

d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional 

oleh semua pihak; 

e. Kebebasan berpendapat berkeyakinan dan menyatakan pendapat; 

f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi; 

g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan 

partisipasi rakyat secara efektif. 

5. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan 

bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak; 

b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat 

manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-

undangan, khususnya dalam konstitusi; 
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c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki 

tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya, pemerintahan 

itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.10 

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum seperti yang telah dinyatakan 

oleh Undang-undang Dasar 1945 (rechstaat), merupakan Negara Hukum 

dengan konsep Negara Hukum Pancasila. Dalam Negara Hukum Pancasila 

terdapat jaminan kebebasan beragama, yang memiliki arti bahwa agama dan 

negara memiliki hubungan yang harmonis, sehingga tidak boleh terjadi 

pemisahan antara keduanya. 

Sebagai Negara Hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan 

haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (wetmatigheid van bestuur). 

Sebagai Negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan 

pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat 

pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi 

yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan 

rumah tangga daerah.11 

2.2 Pengertian Hukum Administrasi Negara 

Administrasi (Administrare), mempunyai dua arti. Pertama, kegiatan 

catat-mencatat. Kedua, mereka atau kompleks jabatan (jabatan) yang 

menyelenggarakan kegiatan pencatatan termaksud pada poin pertama. Dalam 

10 http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses 
pada tanggal 8 November 2016. 

11 Ridwan HR, Op.Cit, hal. 17. 
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bahasa belanda untuk Hukum Administrasi Negara dikenal tiga istilah, yaitu 

Bestuursrecht, Administratiefrecht, serta Statikaatrecht in engere zin. 

Sedangkan dalam bahasa Inggris: Hukum Administrasi disebut dengan 

Administrative Law, Prancis: Hukum Administrasi disebut dengan Droit 

Administratif, Jerman: Hukum Administrasi disebut dengan 

Verwaltungsrecht.12 

Selanjutnya dapat dinyatakan adanya tiga arti dari Administrasi 

Negara, yakni: 

a. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau sebagai institusi 

politik (kenegaraan); 

b. Administrasi negara sebagai “fungsi” atau sebagai aktivitas melayani 

Pemerintah yakni sebagai kegiatan “pemerintah operasional” dan; 

c. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan Undang-

undang. 

Kekuasaan Eksekutif dan Kekuasaan Administratif di Indonesia 

menurut ketentuan Undang-undang Dasar 1945 (dalam penjelasan) berada 

dalam satu tangan, yaitu Presiden  maka pengertian Hukum Administrasi 

Negara yang luas terdiri dari atas lima unsur yakni: 

12 Willy D.S. Volly, Dasar-dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, 
hal. 4. 
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a. Hukum Tata Pemerintahan, yakni hukum eksekutif atau hukum tata 

pelaksanaan Undang-undang yang menyangkut pengendalian penggunaan 

kekuasaan publik (kekuasaan yang berasal dari Kedaulatan Negara). 

b. Hukum Tata Usaha Negara, yakni hukum mengenai surat menyurat, 

rahasia dinas dan jabatan, registrasi, kearsipan dan dokumentasi, legalisasi, 

pelaporan, dan statistik, tata cara penyusunan dan penyimpanan berita 

acara, pencatatan sipil, pencatatan NTR, publikasi, penerangan dan 

penerbian-penerbitan Negara. Secara singkat dapat pula disebut Hukum 

Birokrasi. 

c. Hukum Administrasi, dalam arti sempit, yakni Hukum Tata Pengurusan 

Rumah Tangga Negara, intern dan ekstern.  

Rumah Tangga Negara adalah keseluruhan daripada hal-hal dan urusan-

urusan yang menjadi tugas, kewajiban dan fungsi Negara sebagai suatu 

badan-organisasi, sebagai suatu badan usaha. 

Rumah tangga intern adalah yang menyangkut urusan intern instansi-

instansi Administrasi Negara: urusan personel dan kesejahteraan pegawai 

negeri, urusan keuangan operasional sehari-hari, urusan materiil, alat 

perlengkapan dan gedung-gedung serta perumahan, urusan komunikasi 

dan transportasi intern, dan sebagainya. 

Rumah tangga ekstern adalah hal-hal dan urusan-urusan yangbtadinya 

diselenggarakan oleh masyarakat sendiri, namun karena berbagai sebab 

atau perhitungan dioper oleh Negara melalui pembentukan dinas-dinas 
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(dinas kebersihan, dinas kesehatan, dinas sosial), lembaga-lembaga (balai 

benih pertanian, lembaga penyakit mulut dan kuku ternak, lembaga 

malaria, dan sebagainya), BUMN (Badan Usaha Milik Negara: PN, 

Perum, perjan, persero), dan BUMD (Milik Daerah). 

d. Hukum Administrasi Pembangunan, mengatur penyelenggaraan 

Pembangunan. 

e. Hukum Administrasi Lingkungan, sebagai hukum mengenai Administrasi 

Negara, Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai operasi dan 

pengendalian daripada kekuasaan-kekuasaan administrasi atau 

pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi.13 

Berikut akan dipaparkan beberapa pengertian dari Hukum 

Administrasi menurut beberapa pakar, antara lain: 

a. R. Abdoel Djamali, bahwa Hukum Administrasi Negara adalah peraturan 

hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara 

dan pemerintahannya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. 

b. Kusumadi Poedjosewojo, bahwa Hukum Administrasi Negara adalah 

keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai 

penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya. 

 

13 S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Adminisrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 43-
44. 
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c. E. Utrecht, mendefinisikan Hukum Administrasi sebagai hukum yang 

menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan, akan kemungkinan 

para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus. 

d. Van Apeldoorn, memberikan pengertian Hukum Administrasi Negara 

adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para pengusaha 

yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.14 

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh penulis lainnya pada 

dasarnya kita sependapat bahwa Hukum Administrasi Negara adalah 

mempersoalkan hubungan hukum istimewa antara administrasi penguasa 

dengan rakyat atau yang diperintah.15 

2.3 Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara 

Istilah Hukum Administrasi Negara dalam kepustakaan Belanda 

disebut pula dengan istilah bestuursrecht, dengan unsur utama “bestuur”. 

Menurut Philipus M. Hadjon, istilah bestuur berkenaan dengan “sturen” dan 

“sturing”. Bestuur dirumuskan sebagai lingkungan kekuasaan negara di luar 

lingkungan kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. Dengan rumus itu 

kekuasaan pemerintahan tidaklah sekadar melaksanakan undang-undang. 

Kekuasaan pemerintahan merupakan kekuasaan yang aktif. Sifat aktif 

tersebut dalam konsep Hukum Administrasi secara intrinsik merupakan unsur 

utama dari “sturen” (besturen). 

14 Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara 
Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 6-7. 

15 Ibid, hal. 85. 
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Meskipun secara umum dianut definisi negatif tentang pemerintahan, 

yaitu sebagai suatu aktivitas di luar perundangan dan peradilan, namun pada 

kenyataannya pemerintah juga melakukan tindakan hukum dalam bidang 

legislasi, misalnya dalam hal pembuatan undang-undang organik dan 

pembuatan berbagai peraturan pelaksanaan lainnya, dan juga bertindak dalam 

bidang penyelesaian hukum melalui upaya administrasi dan dalam hal 

penegakan Hukum Administrasi Negara atau pada penerapan sanksi-sanksi 

administrasi, yang semuanya itu menjadi objek kajian Hukum Administrasi 

Negara.16 

Kekuasaan pemerintah yang menjadi objek kajian hukum administrasi 

negara ini demikian luas. Oleh karena itu, tidak mudah menentukan ruang 

lingkup Hukum Administrasi Negara. Di samping itu, kesukaran menentukan 

ruang lingkup Hukum Administrasi Negara ini disebabkan pula oleh beberapa 

faktor, yaitu : 

a. Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan tindakan pemerintahan 

yang tidak semuanya dapat ditentukan secara tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan, seiring dengan perkembangan kemasyarakatan yang 

memerlukan pelayanan pemerintah dan masing-masing masyarakat di 

suatu daerah atau negara berbeda tuntutan dan kebutuhan. 

16 Ridwan HR, Op.Cit., hal. 38-39. 
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b. Pembuatan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, dan instrumen 

yuridis bidang administrasi lainnya tidak hanya terletak pada satu tangan 

atau lembaga. 

c. Hukum Administrasi Negara berkembang sejalan dengan perkembangan 

tugas-tugas pemerintah dan kemasyarakatan, yang menyebabkan 

pertumbuhan bidang Hukum Administrasi Negara tertentu berjalan secara 

sektoral.17  

Alasan tersebut diatas hampir senada yang dikemukakan pula oleh 

E.Utrecht, dengan mengutip pendapat A.M. Donner, bahwa Hukum 

Administrasi Negara itu sukar dikodifikasi karena dua alasan, yaitu: pertama, 

peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara berubah lebih cepat dan 

sering secara mendadak, sedangkan peraturan-peraturan hukum privat dan 

hukum pidana hanya berubah secara berangsur-angsur saja; kedua, 

pembuatan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara tidak dalam satu 

tangan.18 Karena tidak dapat dikodifikasi, maka sukar diidentifikasi ruang 

lingkupnya dan yang dapat dilakukan hanyalah membagi bidang-bidang atau 

bagian-bagian Hukum Administrasi Negara. 

Prajudi Atmosudirjo membagi Hukum Administrasi Negara dalam 

dua bagian: Hukum Administrasi Negara heteronom dan Hukum 

Administrasi Negara otonom. Hukum Administrasi Negara bersumber pada 

17 Ibid, hal. 40. 

18 E. Utrech, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 
1988, hlm. 82. 
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UUD, TAP MPR, dan UU adalah hukum yang mengatur tentang seluk beluk 

organisasi dan fungsi administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara 

Otonom adalah hukum operasional yang diciptakan pemerintah dan 

administrasi Negara. Sementara penulis Hukum Administrasi Negara lain, 

membagi bidang Hukum Administrasi Negara menjadi 2 yakni: 

a. Hukum Administrasi Negara Umum, adalah berkenaan dengan peraturan 

umum mengenai tindakan hukum dan hubungan administrasi dan 

peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang 

hukum administrasi. Dalam arti tidak terikat pada bidang tertentu. 

b. Hukum Administrasi Negara Khusus, adalah peraturan-peraturan yang 

berkaitan dengan bidang tertentu, seperti peraturan tentang tata ruang, 

perturan tentang pertanahan, peraturan tentang perpajakan dan 

sebagainya.19  

Khusus bagi negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, terdapat 

pula Hukum Administrasi Daerah, yaitu peraturan-peraturan yang berkenaan 

dengan administrasi daerah atau pemerintah daerah. Ada penulis yang 

menyebutkan bahwa HAN mencakup hal-hal sebagai berikut; 

a. Sarana-sarana (instrumen) bagi penguasa untuk mengatur, 

menyeimbangkan, dan mengendalikan berbagai kepentingan masyarakat; 

19 Ridwan HR, Op.Cit., hal. 41-42. 
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b. Mengatur cara-cara partisipasi warga masyarakat dalam proses 

penyusunan dan pengendalian tersebut, termasuk proses penentuan 

kebijaksanaan; 

c. Perlindungan hukum bagi warga masyarakat; 

d. Menyusun dasar-dasar bagi pelaksanaan pemerintah yang baik.20 

Berdasarkan dari pemaparan beberapa pendapat sarjana diatas, 

dapatlah disebutkan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah Hukum yang 

berkenaan dengan pemerintahan (dalam arti sempit) yaitu hukum yang 

cakupannya secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut : 

a. Perbuatan Pemerintah (Pusat dan daerah) dalam bidang publik; 

b. Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan dibidang publik 

tersebut); di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan 

bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya; penggunaan 

kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum, karena itu 

diatur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrumen hukum; 

c. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan 

kewenangan pemerintahan itu; 

d. Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang 

pemerintahan.21 

 

 

20 Ibid, hal. 45. 

21 Ibid, hal. 46. 
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2.4  Kedudukan Hukum (Rechtspositie) Pemerintah 

 2.4.1 Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Publik 

Lembaga-lembaga hukum publik itu memiliki kedudukan yang 

mandiri dalam statusnya sebagai badan hukum (perdata). Lembaga-

lembaga hukum publik yang menjadi induk dari Badan atau Jabatan 

TUN ini yang sebesar-besarnya adalah Negara, Lembaga-lembaga 

Tertinggi dan Tinggi Negara, Departemen, Badan-badan Non 

Departemen, Provinsi, Kabupaten, Kotamadya, dan sebagainya. 

Lembaga-lembaga hukum publik tersebut merupakan badan hukum 

perdata dan melalui organ-organnya (Badan atau Jabatan TUN) 

menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dapat 

melakukan perbuatan/ tindakan hukum perdata.22 Dalam Hukum 

Administrasi Negara, tindakan hukum jabatan pemerintahan dijalankan 

oleh pejabat Pemerintah. Dengan demikian, kedudukan hukum 

pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil dari 

jabatan pemerintahan.  

 2.4.2 Macam-macam Jabatan Pemerintahan 

Indroharto menyebutkan bahwa ukuran untuk dapat disebut 

Badan atau Pejabat TUN adalah fungsi yang dilaksanakan, bukan nama 

sehari-hari, bukan pula kedudukan strukturalnya dalam salah satu 

22 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka 
Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hal.65-66. 
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lingkungan kekuasaan dalam Negara. Selanjutnya Indraharto 

mengelompokkan organ pemerintahan atau tata usaha Negara itu 

sebagai berikut: 

a. Instansi-instansi resmi pemerintah yang berada di bawah Presiden 

sebagai kepala eksekutif; 

b. Instansi-instansi dalam lingkungan Negara di luar lingkungan 

kekuasaan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan melaksanakan urusan Pemerintahan; 

c. Badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah 

dengan maksud umtuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan; 

d. Instansi-instansi yang merupakan kerjasama antara pihak 

pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas 

pemerintahan; 

e. Lembaga-lembaga hukum swasta yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan sistem perizinan melaksanakan tugas 

pemerintahan. 

Secara lebih terperinci SF. Marbun menyebutkan kelompok 

Badan atau Pejabat TUN yang menyelenggarakan urusan, fungsi atau 

tugas pemerintahan, yakni sebagai berikut: 

a. Mereka yang termasuk dalam lingkungan eksekutif mulai dari 

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (termasuk pembantu-
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pembantunya di Pusat seperti Wakil Presiden, para menteri dan 

lembaga-lembaga non-departemen); 

b. Mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi, yaitu 

Kepala Daerah Tingkat I (termasuk Sekretariat Daerah Tingkat 

I dan Dinas-dinas Daerah Tingkat I), Kepala Daerah Tingkat II 

(termasuk Sekretariat Daerah Tingkat II dan Dinas-dinas 

Daerah Tingkat II) dan Pemerintahan Desa; 

c. Mereka yang menyelenggarakan urusan dekonsentrasi, seperti 

Gubernur (termasuk Sekretariat Wilayah dan Kanwil-kanwil), 

Bupati (termasuk Sekretariat Wilayah dan Kandep-kandep), 

Walikotamadya, Walikota Administratif, Camat, serta Lurah; 

d. Pihak ketiga atau pihak swasta yang mempunyai hubungan 

istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah, baik yang 

diatur atas dasar hukum publik maupun hukum privat; 

e. Pihak ketiga atau swasta yang memperoleh konsesi atau izin 

dari pemerintah; 

f. Pihak ketiga atau swasta yang diberi subsidi oleh pemerintah, 

misalnya sekolah-sekolah swasta; 

g. Yayasan-yayasan yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah; 

h. Pihak ketiga atau Koperasi yang didirikan dan diawasi oelh 

Pemerintah; 
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i. Pihak ketiga atau Bank-bank yang didirikan dan diawasi oleh 

Pemerintah; 

j. Pihak ketiga atau swasta yang bertindak bersama-sama dengan 

pemerintah (Persero), seperti BUMN yang memperoleh atribusi 

wewenang, PLN, Pos dan Giro, PAM, Telkom, Garuda, dan 

lain-lain; 

k. Ketua Pengadilan Negeri, ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua 

Mahkamah Agung serta Panitera dalam lingkungan Peradilan; 

l. Sekretariat pada Lembaga Tertinggi Negara (MPR) dan 

Lembaga-lembaga Tinggi Negara serta Sekretariat pada 

DPRD.23 

 2.4.3 Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Privat 

Negara, provinsi, kabupaten, dan lain-lain dalam perspektif 

hukum perdata disebut sebagai badan hukum publik. Dalam 

kepustakaan hukum dikenal ada beberapa unsur dari badan hukum, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Perkumpulan orang (organisasi yang teratur); 

b. Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan 

hukum; 

23 SF. Marbun , Peradilan Tata Usaha  Negara, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 141. 
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c. Adanya harta kekayaan yang terpisah; 

d. Mempunyai kepentingan sendiri; 

e. Mempunyai pengurus; 

f. Mempunyai tujuan tertentu; 

g. Mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban; 

h. Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.24 

Ketika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan dan 

tunduk pada peraturan hukum perdata, pemerintah bertindak sebagai 

wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabatan. Oleh karena itu, 

kedudukan pemerintah dalam pergaulan hukum keperdataan tidak 

berbeda dengan seorang atau badan hukum privat, tidak memiliki 

kedudukan yang istimewa, dan dapat menjadi pihak dalam sengketa 

keperdataan dengan kedudukan yang sama dengan seseorang atau 

badan hukum perdata (equality before the law) dalam peradilan umum. 

Tindakan hukum pemerintah di bidang keperdataan adalah 

sebagai wakil dari badan hukum (rechtpersoon), yang tunduk dan diatur 

dengan hukum perdata. Dengan demikian, kedudukan pemerintah 

dalam hukum privat adalah sebagai wakil dari badan hukum 

keperdataan. Keberadaan pemerintah yang secara teoretik memiliki dua 

24 Ridwan HR, Op.Cit., hal. 87. 
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fungsi, sebagai wakil dari jabatan dan badan hukum, yang masing-

masing diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda; hukum publik dan 

privat, sering membingungkanbagi kebanyakan orang apalagi bagi 

orang awam. Kebingungan ini sekurang-kurangnya karena tiga alasan; 

pertama, kesukaran menentukan secara tegas kapan pemerintah 

bertindak dalam bidang keperdataan dan kapan dalam bidang publik; 

kedua, dalam praktik pihak yang melakukan tindakan di bidang publik 

dan keperdataan itu menggunakan satu nama yakni pmerintah; ketiga, 

perbedaan antara hukum publik dengan hukum privat itu bersifat 

relatif.25 

2.5 Ruang Lingkup Tata Usaha Negara 

2.5.1 Pengertian Tata Usaha Negara 

Tata Usaha Negara (TUN) adalah keseluruhan usaha-usaha 

dan kegiatan-kegiatan ketatausahaan dalam dinas Administrasi 

Negara atau penyelenggaraan pemerintahan negara dengan jalan-

jalan dan cara-cara rutin serta prosedur-prosedur tertentu (yang pada 

umumnya bersifat kaku atau infleksibel), yang antara lain terdiri atas 

surat-menyurat kedinasan negara, kearsipan, tata pendaftaran, 

dokumentasi, ekspedisi, inventarisasi, pemuatan dan penyimpanan 

surat-surat keputusan statistisasi, legalisasi, dan sebagainya.26 

25 Ibid, hal. 90. 

26 S. Prajudi Atmosudirjo, Op.Cit., hal. 76. 
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Berdasarkan ketentuan dari pasal 1 ayat 7 Undang-undang 

Nomor 51 Tahun 2009 1986 Perubahan Kedua atas Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 

menyatakan: “Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang 

melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan 

baik di pusat maupun di daerah”. 

Karena itu, hukum TUN ini meliputi peraturan-peraturan 

hukum yang berkaitan dengan organ-organ pemerintah serta yang 

berkaitan dengan fungsi-fungsi pemerintah. Peraturan mengenai 

organ-organ pemerintah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 

dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan di Daerah (diperbaharui dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Peraturan-

peraturan seperti yang tersebut di atas dapat kita lihat tentang 

susunan organisasi kenegaraan serta kewajiban pertanggungan jawab 

pada Badan dan jabatan TUN kepada Dewan Perwakilan yang 

bersangkutan serta wewenang-wewenang teritorial yang mereka 

miliki. Karenanya, pemerintah dapat pula kita sebut sebagai fungsi 

pemerintahan di luar fungsi pembuatan peraturan perundang-

undangan dan fungsi mengadili. Dengan demikian peraturan-
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peraturan mengenai organisasi pemerintah termasuk dalam ruang 

lingkup TUN.27 

2.5.2 Sengketa Tata Usaha Negara 

Tolak ukur sengeketa TUN (administrasi) adalah tolak ukur 

subyek dan pangkal sengketa. Tolak ukur subyek adalah (para) pihak 

yang bersengketa di bidang hukum administrasi Negara (TUN). 

Sedangkan tolak ukur pangkal sengketa , yaitu sengketa administrasi 

yang diakibatkan oleh ketetapan sebagai hasil perbuatan administrasi 

Negara.28 

Sengketa administrasi dapat dibedakan atas sengketa intern 

dan sengketa ekstern. Sengketa intern atau sengketa antara 

administrasi Negara terjadi di dalam lingkungan administrasi (TUN) 

itu sendiri, baik yang terjadi dalam satu departemen (instansi) 

maupun sengketa yang terjadi antar departemen (instansi).29 

Dengan demikian sengketa intern adalah menyangkut 

persoalan kewenangan pejabat TUN yang disengketakan dalam satu 

departemen (instansi) atau kewenangan suatu departemen (instansi) 

terhadap departemen (instansi) lainnya,yang disebabkan tumpang 

27 Indroharto, Op.Cit., hal.29. 

28 Sjachran Basah, Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA), 
Rajawali Press, Jakarta, 1989, hal. 15. 

29 Zairin Harahap, Op.Cit., hal. 63. 
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tindihnya kewenangan sehingga menimbulkan kekaburan 

kewenangan. 

Sengketa ekstern atau sengketa antar adminstrasi Negara 

dengan rakyat adalah perkara administrasi yang menimbulkan 

sengketa antara administrasi Negara dengan rakyat sebagai subyek-

subyek yang berperkara ditimbulkan oleh unsur dari unsur peradilan 

administrasi murni yang mensyaratkan adanya minimal dua pihak 

dan sekurang-kurangnyasalah satu pihak harus adminstrasi Negara, 

yang mencakup administrasi Negara di tingkat pusat, administrasi 

Negara di tingkat daerah, maupun administrasi Negara pusat yang 

ada di daerah. 

Perbuatan administrasi Negara (TUN) dapat dikelompokkan ke 

dalam 3 (tiga) macam perbuatan, yakni: mengeluarkan putusan, 

mengeluarkan pertauran perundang-undangan, dan melakukan 

perbuatan materiil.30 

Dalam ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 

Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  menyebutkan 

sebagai berikut: 

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam 
bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum 
perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di 
pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya 

30 Ibid, hal. 65. 
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Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa tolak ukur subyek 

sengketa TUN adalah orang (individu) atau badan hukum perdata 

disatu pihak dan badan atau pejabat TUN Negara di pihak lainnya. 

Dengan demikian para pihak dalam sengketa TUN adalah orang 

(individu) atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat TUN. 

Sedangkan tolak ukur pangkal sengketa adalah akibat 

dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha Negara (KTUN). Dan 

perbuatan atau tindakan badan atau pejabat TUN yang menjadi 

kompetensi PTUN adlah menyangkut perbuatan atau tindakan yang 

mengeluarkan putusan.31 

 2.5.3 Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) 

Keputusan Tata Usaha Negara dalam pasal 1 angka (9) 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

Usaha menentukan bahwa: 

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan 
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara yang berisika tindakan hukum Tata Usaha Negara yang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat 
konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi 
seseorang atau badan hukum perdata.” 

31 Ibid, hal. 65. 
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Dalam penjelasan pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan 

bersifat konkret, individual dan final adalah sebagai berikut: 

a. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam 

keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi 

berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. 

b. Bersifat individual, artinya keputusan tata usaha negara itu 

tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat 

maupun hal yang dituju. 

c. Bersifat final, artinya sudah Definitif (tidak dapat diubah 

lagi) dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.32 

Bahwa dalam tindakan Hukum Administrasi dianut asas 

presumtio justae causa yang maksudnya bahwa suatu keputusan 

TUN harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan, sepanjang 

hakim belum membuktikan sebaliknya. Bahwa secara umum syarat-

syarat untuk sahnya suatu keputusan tata usaha negara adalah 

sebagai berikut33: 

• Syarat Materiil: 

a. Keputusan harus dibuat oleh alat negara (organ) yang 

berwenang. 

32 R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 28. 

33 Indroharto, Op.Cit., hal.172 
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b. Karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak 

(wilsverklaring) maka pembentukan kehendak itu tidak 

boleh memuat kekurangan yuridis. 

c. Keputusan ha rus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan 

dalam peraturan dasarnya dan pembuatnya harus 

memperhatikan cara (prosedur) membuat keputusan itu, 

bilamana hal ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan 

dasar tersebut. 

d. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan 

peraturan dasar. 

e. Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) 

tertentu. 

• Syarat Formil: 

a. Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan 

dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya 

keputusan harus dipenuhi. 

b. Keputusan harus diberi bentuk yang ditentukan. 

c. Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan dilakukannya 

keputusan harus dipenuhi. 

d. Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hak-hak yang 

menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkannya 

keputusan itu tidak boleh dilewati. 
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Badan Peradilan Tata Usaha Negara hanya menilai apakah 

suatu tindakan Badan/Pejabat TUN dalam menjalankan urusan 

pemerintah itu sudah sesuai dengan norma-norma hukum (baik yang 

tertulis maupun yang tidak tertulis) yang berlaku bagi tindakan 

tersebut. Dengan perkataan lain penilaian yang dilakukan oleh 

Peradilan Tata Usaha Negara terbatas hanya dari segi hukumnya 

(peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik). 

Dasar pengujian sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 

UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, 

yaitu: 

a. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan; atau 

b. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan 

dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. 

Keputusan yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata 

Usaha Negara (KTUN), sesuai amanat Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: 

a. KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata. 

b. KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. 

c. KTUN yang masih memerlukan persetujuan. 
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d. KTUN yang dikeluarkan berdasarkan KUHP atau KUHAP 

atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat 

hukum pidana. 

e. KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan 

badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

f. KTUN mengenai tata usaha ABRI (TNI) 

g. Keputusan KPU baik di pusat maupun daerah mengenai 

hasil pemilihan umum. 

Secara praktik Majelis Hakim dalam pengujiannya terhadap 

Keputusan Tata Usaha Negara telah sesuai ketentuan Pasal 53 di 

atas, adalah meliputi tiga aspek yaitu: 

a. Aspek Kewenangan, yaitu meliputi hal berwenang, tidak 

berwenang atau melanggar kewenangan. Dasar 

kewenangan Badan/Pejabat TUN adalah secara atribusi 

(berasal dari perundang-undangan yang melekat pada suatu 

jabatan), delegasi (adanya pemindahan/pengalihan suatu 

kewenangan yang ada), dan mandat (dalam hal ini tidak ada 

pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan). 

b. Aspek Substansi/materi, yaitu meliputi pelaksanaan atau 

penggunaan kewenangannya apakah secara 
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materi/substansi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Aspek Prosedural, yaitu apakah prosedur pengambilan 

keputusan tata usaha negara yang disyaratkan oleh 

peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan 

kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak. 

Indroharto dalam Bukunya Usaha Memahami Undang-

Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, 

mengemukakan dasar untuk menguji KTUN adalah : 

a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku; 

b. Melanggar Larangan De’tournement de 

pouvoir/penyalahgunaan wewenang; 

c. Menyimpang dari Nalar yang Sehat (Melanggar Larangan 

Willekeur); 

d. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang 

Baik.34 

Sebuah ketetapan/keputusan yang tidak sah menurut Utrecht, 

mengenal tiga macam yakni: 

34 Ibid. 
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a. Batal (nietig/absolute nietig), berarti bagi hukum perbuatan 

yang dilakukan dianggap tidak ada. Bagi hukum, akibat 

perbuatan hukum itu tidak ada sejak semula. 

b. Batal demi hukum (nietigheid van rechtswege), batal karena 

hukum atau batal demi hukum (nietigheid van rechtswege) 

berakibat suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan 

bagi hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa 

diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu 

badan pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibat 

ketetapan itu. 

c. Dapat dibatalkan (verniegbaar), berarti bagi hukum bahwa 

perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada 

sampai waktu pembatalan oleh hakim atau oleh suatu badan 

pemerintah lain yang berkompeten (pembatalan itu diadakan 

karena perbuatan tersebut mengandung sesuatu kekurangan). 

Bagi hukum perbuatan tersebut ada sampai waktu 

pembatalannya dan oleh sebab itu itu segala akibat yang 

ditimbulkan antara waktu mengadakannya, sampai waktu 

pembatalnnya, menjadi sah (terkecuali dalam hal undang-

undang menyebutkan beberapa bagian akibat itu tidak sah). 

Setelah pembatalan maka perbuatan itu tidak ada dan bila 

mungkin diusahakan supaya akibat yang telah terjadi itu 

semuanya atau sebagiannya hapus. 
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2.5.4 Pejabat Tata Usaha Negara 

Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat 

TUN) dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-undang tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara yaitu, badan atau pejabat yang 

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

Badan atau Pejabat TUN adalah Badan atau pejabat berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai wewenang 

untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Sedangkan yang 

dimaksud dengan urusan pemerintahan menurut penjelasan undang-

undang ini adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. 

Dengan demikian, kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan 

yang bersifat eksekutif tersebut terutama yang masuk dalam 

pengertian kegiatan legislatif dan yudikatif tidak masuk di dalam 

pengertian “urusan pemerintahan”. Dalam kenyataannya, kegiatan 

urusan pemerintahan yang menjadi ajang kegiatan Badan atau 

Pejabat TUN adalah hampir seluruh segi kehidupan manusia dalam 

hidupnya bermasyarakat. Dalam zaman sekarang ini hampir tidak 

ada satu pun kehidupan dalam masyarakat terlepas dari keikutsertaan 

(kepedulian) pada Badan atau Pejabat TUN. Dan dimana pun Badan 

atau Pejabat TUN itu turut campur dalam kehidupan demikian yang 
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menyangkut kepentingan umum, maka disana juga berjalan 

pelaksanaan urusan pemerintahan.35 

Perlu diketahui bahwa kata wewenang dalam hal ini tidak 

sekedar berarti “boleh atau mampu” melaksanakan urusan 

pemerintahan saja, melainkan hakikat dari wewenang para pelaksana 

urusan pemerintahan itu adalah kewenangan mereka untuk 

membentuk dan mempertahankan hukum positif. Sebab untuk dapat 

membentuk hukum positif memang harus ada wewenang untuk itu. 

Tanpa wewenang tersebut para pelaksana urusan pemerintahan itu 

tidak bisa membuat keputusan-keputusan TUN yang sah. Dalam arti 

yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan 

oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-

akibat hukum. Biasanya pengertian wewenang diartikan dalam arti 

luas yang lebih bersifat umum yaitu wewenang untuk berbuat 

sesuatu. 

Selanjutnya, sebagai akibat dalam pelaksanaan wewenang 

urusan pemerintahan, oleh para Badan dan Pejabat TUN tersebut 

dapat melahirkan hukum positif dalm bentuk berbagai variasi 

keputusan TUN yang bersifat mengatur dan sangat umum sampai 

keputusan TUN yang paling konkret dan individual yang disebut 

penetapan tertulis maupun yang berupa keputusan yang merupakan 

35 Ibid, hal. 67. 
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perbuatan hukum perdata. Dengan demikian, dalam pengertian 

wewenang tersebut dikandung pengertian bahwa keputusan-

keputusan TUN yang dikeluarkan oleh para Badan atau Pejabat TUN 

itu dapat bersifat sepihak. Kalau diteliti maka ternyata pelaksanaan 

wewenang pemerintahan itu dapat melahirkan norma-norma hukum 

material perdata, TUN, pidana maupun hukum formalnya. 

Kemampuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum juga 

berarti wewenang atau berhak untuk berbuat sesuatu. Namun hak 

untuk berbuat demikian itu juga selalu dibatasi oleh yang ditetapkan 

oleh hukum positif. Dalam kehidupan Negara hukum itu baik 

pemberian atau distribusi, sifat maupun keluasan ruang lingkup serta 

pelaksanaan wewenang pemerintahan itu menurut hukum selalu 

terbatas keadaannya. Pendek kata setiap pelaksanaan wewenang 

pemerintahan itu tunduk kepada hukum yang tertulis maupun tidak 

tertulis. 

Dengan demikian kemampuan untuk menetapkan atau 

membentuk dan mempertahankan hukum positif itu juga selalu 

dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku. Tetapi walaupun 

pelaksanaan wewenang demikian selalu dilingkupi oleh batasan-

batasan tersebut terdapat batas-batas yang luas. Memang keharusan 

adanya batasan-batasan tersebut sebenarnya merupakan salah satu 

unsur atau persyaratan suatu Negara hukum. 
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Aparat pemerintah atau instansi-instansi yang memiliki 

wewenang pemerintahan demikian itu di Belanda disebut 

bestuursorganen (organ-organ pemerintah). Dalam undang-undang 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara namanya telah dibakukan dan 

disebut Badan atau Pejabat TUN. Kata Badan lebih menunjuk 

kepada sesuatu lembaga yang kebanyakan kolegial susunannya. 

Sedangkan kata Pejabat disini agak kurang tepat digunakan, karena 

kata ini dalam percakapan sehari-hari akan lebih menunjuk kepada 

manusia, orang yang memangku Jabatan yang bersangkutan. Jadi, 

yang dimaksud dengan Jabatan TUN sebenarnya adalah suatu 

Jabatan, suatu kedudukan, suatu fungsi untuk melaksanakan suatu 

urusan pemerintahan. Terhadap Badan atau Jabatan TUN yang 

demikian itulah proses di Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan. 

Bukan terhadap Negara, Daerah Tingkat I atau Tingkat II atau 

Kotapraja, tetapi terhadap Badan atau Jabatan TUN yang 

mengeluarkan penetapan tertulis yang disengketakan.36 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) dalam 

menjalankan tugasnya untuk mengeluarkan suatu Keputusan Tata 

Usaha Negara harus berdasarkan wewenang masing-masing yang 

ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Sumber dan cara 

memperoleh wewenang pemerintah bersumber dari undang-undang 

dasar dan undang-undang. Secara teoritis kewenangan yang 

36 Ibid, hal. 71. 
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bersumber dari peraturan perundangan-undangan tersebut di peroleh 

melalui 3 (tiga) cara yaitu Atribusi (Attributie), Delegasi (Delegatie), 

dan Mandat (Mandaat). 

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van 

Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut: 

1. Atribusi 

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh 

pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. 

2. Delegasi 

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari 

satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. 

3. Mandat 

Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 

kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.37 

 2.5.5 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) 

Philipus M. Hadjon menyampaikan bahwa Asas-asas 

Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) telah mendapat 

pengakuan dalam praktek hukum di Belanda, yaitu Asas Persamaan, 

Asas Kepercayaan, Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas 

37 Ridwan HR, Op.Cit., hal. 102. 
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Pemberian Alasan (motivasi), larangan penyalahgunaan wewenang 

dan larangan bertindak sewenang-wenang.38 

AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang 

dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian 

penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan,adil dan 

terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan 

penyalagunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. 

Berdasarkan penelitiannya, Jazim Hamidi menemukan 

pengertian AAUPB sebagai berikut: 

a. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkemban 

dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara; 

b. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi 

Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi 

hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi Negara 

(yang berwujud penetapan/ beschikking), dan sebagai dasar 

pengajuan gugatan bagi pihak penggugat; 

38 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, 

Yogyakarta, 2008, hal. 270. 
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c. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang 

tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik 

kehidupan di masyarakat; 

d. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis 

dan terpancar dalam berbagai peraturan hukum positif. 

Meskipun sebagian dari asas itu berubah menjadi kaidah 

hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.39 

Jika dilihat dari sejarah atau keberadaan AAUPB ini di 

Indonesia belum diakui secara yuridis formal sehingga belum 

memiliki kekuatan hukum formal. Ketika pembahasan Rancangan 

Undang-Undang (RUU) Nomor 5 tahun 1986 di Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), fraksi ABRI mengusulkan agar asas-asas tersebut 

dimasukan sebagai salah satu alasan gugatan terhadap keputusan 

badan/pejabat tata usaha negara, akan tetapi usulan ini tidak diterima 

oleh pemerintah dengan alasan yang dikemukakan oleh Ismail Saleh, 

selaku Menteri Kehakiman waktu itu yang mewakili pemerintah.  

Tidak dicantumkannya AAUPB dalam Undang-Undang 

Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN) bukan berarti 

aksistensinya tidak diakui sama sekali, karena ternyata seperti yang 

39 Jazim Hamidi, Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak 
(AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, 
hal. 24. 
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terjadi di Belanda-AAUPB ini diterapkan dalam praktik peradilan 

terutama pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).40 

Menurut Sjachran Basah, pemerintah dalam menjalankan 

aktivitasnya terutama dalam mewujudkan tujuan-tujuan negara 

melalui pembangunan, tidak berarti pemerintah dapat bertindak 

semena-mena, melainkan sikap tindak itu haruslah 

dipertanggungjawabkan. Artinya meskipun intervensi pemerintah 

dalam kehidupan warga negara merupakan kemestian dalam 

konsepsi welfare state, akan tetapi pertanggung jawaban setiap 

tindakan pemerintah juga merupakan kemestian dalam negara 

hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 

Salah satu tolak ukur untuk menilai apakah tindakan pemerintah itu 

sejalan dengan negara hukum atau tidak adalah dengan 

menggunakan AAUPB. 

Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik di 

Indonesia, asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu 

undang-undang, yaitu UU Nomor 28 tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, 

dan Nepotisme (KKN) serta diakui dan diterapkan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dalam proses peradilan di Pengadilan 

Tata Usaha Negara yakni setelah adanya UU Nomor 9 tahun 2004 

40 Ridwan HR, Op.Cit., hal. 240. 
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tentang perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang PERATUN 

sebagai salah satu alasan-alasan yang dapat digunakan dalam 

gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yang disebutkan sebagai 

berikut: 

a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum 

yang mengutamakan landasan peraturan perundang-

undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan 

penyelenggara negara. 

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang 

menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan 

keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. 

c. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan 

kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, 

akomodatif, dan selektif. 

d. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap 

hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, 

jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan 

negara dengan tetap memeperhatikan perlindungan atas hak 

asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. 

e. Asas Proposionalitas, yaitu asas mengutamakan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara 

negara. 
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f. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan 

keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

g. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa 

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara 

negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan 

tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.41 

Telah disebutkan bahwa AAUPB merupakan konsep 

terbuka dan lahir dari proses sejarah, oleh karena itu, terdapat 

rumusan yang beragam mengenai asas-asas tersebut. Meskipun 

demikian, dalam buku ini tidak dibicarakan mengenai rumusan yang 

beragam itu, namun hanya memuat AAUPB yang telah dirumuskan 

oleh para penulis Indonesia, khususnya Koentjoro Purbopranoto dan 

SF.Marbun. Macam-macam AAUPB tersebut, adalah sebagai 

berikut: 

a. Asas Kepastian Hukum 

Asas ini memiliki dua aspek, yaitu aspek yang 

bersifat hukum material dan bersifat formal. Aspek hukum 

material terkait erat dengan asas kepercayaan. Asas ini 

41 Ibid, hal. 241 
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menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh 

seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, 

meskipun keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, 

setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah 

tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya 

dalam proses peradilan. Adapun aspek yang bersifat formal 

membawa serta bahwa keputusan yang memberatkan dan 

ketentuan yang terkait pada keputusan-keputusan yang 

menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. 

b. Asas Keseimbangan 

Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara 

hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang 

pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang 

jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau 

kealpaan yang dilakukan seseorang sehingga memudahkan 

penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring 

dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian 

hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa 

yang dilakukan orang yang berbeda akan dikenakan sanksi 

yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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c. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan 

Asas ini menghendaki agar badan pemerintah 

mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak 

bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama. 

Menurut Philipus M. Hadjon asas ini memaksa pemerintah 

untuk menjalankan kebijakan. Bila pemerintah dihadapkan 

pada tugas baru yang dalam rangka itu harus mengambil 

banyak sekali keputusan tata usaha negara, maka 

pemerintah memerlukan aturan-aturan atau pedoman-

pedoman. 

d. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan 

Asas ini menghendaki agar pemerintah atau 

administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai 

aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, 

sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. 

Asas ini mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum 

mengambil Keputusan, meneliti semua fakta yang relevan 

dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan 

dalam pertimbangannya. 

e. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan 

Asas ini menghendaki agar setiap keputusan badan-

badan pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan 
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yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan 

dan sedapat mungkin alasan atau motivasi itu tercantum 

dalam keputusan. Motivasi perlu dimasukkan agar setiap 

orang dapat dengan mudah mengetahui alasan atau 

pertimbangan dikeluarkannya putusan tersebut, sehingga 

mereka yang tidak puas dapat mengajukan keberatan atau 

banding dengan menggunakan alasan/pertimbangan atau 

motivasi dikeluarkannya keputusan itu sebagai titik pangkal 

pembahasannya. 

f. Asas Tidak Mempercampuradukkan Kewenangan 

Asas ini menghendaki agar pejabat tata usaha 

negara tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain 

selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku 

atau menggunakan wewenang yang melampaui batas. 

g. Asas Permainan yang Layak (fair play) 

Asas ini menghendaki agar warga negara diberi 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran 

dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri 

dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum 

dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini juga 

menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam 

proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Asas ini 
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penting dalam peradilan administrasi Negara karena 

terdapat perbedaan kedudukan antara pihak penggugat dan 

tergugat. 

h. Asas Keadilan dan kewajaran 

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan 

atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan 

aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut 

tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras 

dengan hak setiap orang. Sedangkan asas kewajaran 

menekankan agar setiap aktivitas pemerintah atau 

administrasi negara memperhatikan nilai-nilai yang berlaku 

di tengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan agama, 

moral, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya. 

i. Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang 

Wajar 

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang 

dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan 

bagi warga negara. Oleh karena itu, aparat pemerintah 

harus memperhatikan asas ini sehingga jika suatu harapan 

sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh 

ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi 

pemerintah. 
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j. Asas Meniadakan Akibat suatu Keputusan yang Batal 

Asas ini berkaitan dengan pegawai yang dipecat 

dari pekerjaannya dengan suatu surat keputusan 

(beschikking). Seorang pegawai yang dipecat karena diduga 

telah melakukan kejahatan, tetapi setelah dilakukan proses 

pemeriksaan di pengadilan, ternyata pegawai yang 

bersangkutan tidak bersalah. Hal ini berarti surat keputusan 

pemberhentian yang ditujukan kepada pegawai yang 

bersangkutan itu harus dianggap batal. Dalam hal demikian, 

maka pegawai yang ternyata tidak bersalah tersebut harus 

dikembalikan lagi pada tempat pekerjaan semula. Proses 

menempatkan kembali pada pekerjaan semula, pemberian 

ganti rugi atau kompensasi, dan pemulihan nama baik 

merupakan cara-cara untuk meniadakan akibat keputusan 

yang batal atau tidak sah.  

k. Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi 

Asas ini menghendaki agar pemerintah melindungi 

hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan juga 

tentunya hak kehidupan pribadi setiap warga negara, 

sebagai konsekuensi negara hukum demokratis yang 

menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi setiap warga 

negara. Dengan kata lain, asas ini merupakan 
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pengembangan dari salah satu prinsip negara hukum, yakni 

perlindungan hak asasi. 

l. Asas Kebijaksanaan 

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan 

keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus 

terpaku pada peraturan perundang-undangan formal. 

m. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum 

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam 

melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan 

umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek 

kehidupan orang banyak. Asas ini merupakan konsekuensi 

dianutnya konsepsi negara hukum modern (welfare state), 

yang menempatkan pemerintah selaku pihak yang 

bertanggung jawab untuk mewujudkan bestuurszorg 

(kesejahteraan umum) warga negaranya.42 

2.6 Tinjauan Umum tentang Pendidikan Tinggi 

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada 

Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan 

42 Ibid, hal. 244-263. 
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amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang berbunyi: 

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur 
dalam undang-undang.” 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan 

dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka menghadapi 

perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis Ilmu Pengetahuan, 

Pendidikan Tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam 

memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.  

Pengertian pendidikan tinggi terdapat dalam pasal 1 angka 2 Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang disebutkan 

bahwa: 

“Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan 
menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program 
magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, 
yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan 
bangsa Indonesia.” 

 

Hakekat perguruan tinggi (di Indonesia) dapat kiranya tercermin pada 

hal-hal berikut: 

a. merupakan pelaksana pemerintah dalam bidang pendidikan dan 

pengajaran di atas perguruan tingkat menegah; 
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b. bertugas pokok melestarikan kebudayaan kebangsaan Indonesia 

dengan cara ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

c. menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari: 

• pengembangan pendidikan dan pengajaran; 

• Penelitian dalam rangka pengembangan kebudayaan khususnya 

ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan dan seni; 

• Pengabdian pada masyarakat; dan 

d. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya 

dengan lingkungannya. 

Pada hakikatnya suatu Perguruan Tinggi melaksanakan fungsi dan 

perannya, yaitu sebagai berikut: 

a. wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat; 

b. wadah pendidikan calon pemimpin bangsa; 

c. pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 

d. pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan 

menemukan kebenaran; dan 

e. pusat pengembangan peradaban bangsa.43 

Dijelaskan dalam pasal 59 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 

bahwa bentuk Perguruan Tinggi terdiri atas: 

a. universitas; 

43 Pasal 58 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

Nadia Dery Octami, Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk Menguji Surat Keputusan Rektor Universitas 
Putera Batam (Perguruan Tinggi Swasta) (Studi Kasus PTUN pada Putusan Nomor 6/G/2015/PTUN-TPI), 2017 
UIB Repository (c) 2017 



b. institut; 

c. sekolah tinggi; 

d. politeknik; 

e. akademi; dan 

f. akademi komunitas.  

Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan 

pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam 

berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi 

syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.44 

2.6.1 Perguruan Tinggi Negeri 

Perguruan Tinggi Negeri adalah Perguruan Tinggi yang didirikan 

dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.45 Pendirian perguruan tinggi 

negeri bertujuan untuk: 

a. meningkatkan akses pendidikan tinggi diseluruh wilayah Indonesia; 

b. meningkatkan pemerataan pendidikan tinggi di wilayah terdepan, 

terluar, dan tertinggal; 

c. meningkatkan mutu sumber daya manusia di daerah untuk 

mendukung pembangunan; 

d. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 

44 Pasal 59 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

45 Pasal 1 Angka (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
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e. melindungi hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi 

yang berkualitas.46 

Prosedur pembentukan perguruan tinggi telah diatur dalam pasal 10 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri, yaitu sebagai berikut: 

a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyusun dokumen sesuai 

persyaratan; 

b. Dokumen disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan 

dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal; 

c. Sekretaris Jenderal mempersiapkan usul pendirian perguruan tinggi 

negeri untuk disampaikan kepada menteri; 

d. Menteri menyampaikan usul pendirian perguruan tinggi kepada 

menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur 

Negara untuk memperoleh persetujuan; 

e. Menteri menetapkan pendirian, organisasi, dan tata kerja perguruan 

tinggi negeri yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, dan akademi 

berdasarkan persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang 

pendayagunaan aparatur Negara; 

f. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur 

negara mengusulkan pendirian perguruan tinggi negeri yang berbentuk 

universitas dan institut kepada Presiden; 

46 Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Pendirian Perguruan Tinggi Negeri. 
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g. Presiden menetapkan pendirian perguruan tinggi negeri yang 

berbentuk universitas dan institut; 

h. Menteri menyampaikan usul organisasi dan tata kerja perguruan tinggi 

yang berbentuk universitas dan institut kepada menteri yang 

bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara untuk 

memperoleh persetujuan; 

i. Menteri menetapkan organisasi dan tata kerjaperguruan tinggi negeri 

yang berbentuk universitas dan institut berdasarkan persetujuan 

menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur 

Negara. 

2.6.2 Perguruan Tinggi Swasta 

Pengertian Perguruan Tinggi Swasta dijelaskan dalam Pasal 1 

Angka 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi,  Perguruan Tinggi Swasta adalah Perguruan Tinggi yang didirikan 

dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian yang dimaksud 

dengan masyarakat dalam hal ini adalah kelompok warga negara Indonesia 

nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang 

Pendidikan Tinggi. Pendirian pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh 

masyarakat harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggaranya 

berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. 

Persyaratan Pendirian Perguruan Tinggi dalam bentuk yayasan, 

maka yang harus disusun /dipenuhi adalah sebagai berikut: 
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a. Yayasan sudah mendapatkan pengesahan dari  Kementerian Hukum 

dan HAM RI (telah menyesuaikan anggaran dasar sesuai dengan 

undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang  Yayasan); 

b. Yayasan tidak dalam konflik internal; 

c. Foto Kopi Akta Pendirian Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris 

yang menyatakan menyelenggarakan Pendidikan Tinggi; 

d. Yayasan memiliki lahan, untuk Akademi,  politeknik  dan Sekolah 

tinggi minimal 5000 m2, Institut  8000 m2  dan Universitas minimal 

10000 m2; 

e. Laporan keuangan periode terakhir untuk yayasan yang sudah berdiri 

lebih 1 tahun. Foto kopi rekening koran 3 bulan terakhir untuk yayasan 

yang sudah berdiri kurang dari 1 tahun; 

f. Harus melengkapi persyaratan pendirian perguruan tinggi meliputi :  

1. Rencana induk pengembangan (RIP), yang mendukung terhadap 

pertumbuhan ekonomi sekitarnya. 

2. Studi Kelayakan, yang mempertimbangkan kepentingan 

pemerintah, masyarakat, dan industri, serta memperhatikan peta 

perguruan tinggi dan program studi sejenis yang ada di wilayah 

sekitarnya. 

3. Sumber pembiayaan; 

4. Sarana dan prasarana; 

5. Penyelenggara perguruan tinggi; 

6. Akta Notaris pendirian yayasan; 
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7. SK pengesahan/surat penyesuaian, untuk PTS yang melakukan 

perubahan bentuk (SK Yayasan); 

8. Standar Penjamin Mutu Internal; 

9. Rancangan std pendidikan yag sesuai dengan PP no. 19 /2005 

ttg  Standar Nasionalisasi Pendidikan. 

Syarat untuk mendirikan Perguruan Tinggi Swasta telah diatur 

dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi, yaitu: 

• Perguruan Tinggi Swasta didirikan oleh Masyarakat dengan 

membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip 

nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. 

• Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dapat berbentuk 

yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

• Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan harus memenuhi standar 

minimum akreditasi. 

• Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta. Statuta adalah pedoman 

dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk 

merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan 

kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang 

bersangkutan, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan 

pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur 
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operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. 

Statuta Perguruan Tinggi Swasta ditetapkan dengan surat 

keputusan badan penyelenggara. 
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