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PENDAHULUAN

Asas negara hukum Indonesia merupakan asas hukum terpenting dari UUD
1945. Karenanya menjadi salah satu asas penting pula dari Hukum Tata Negara dan
Hukum Administrasi serta Peradilan Administrasi.Dalam konteks pembangunan
nasional umumnya dan pembangunan hukum nasional khususnya, asas negara hukum
mutlak dijadikan sebagai salah satu pembangunan.
Asas negara hukum Indonesia mempunyai korelasi erat dengan peradilan
administrasi, sebab salah satu unsur negara hukum Indonesia adalah peradilan
administrasi, sehingga baik secara teoritis maupun yuridis jaminan eksistensi
peradilan administrasi itu menemukan landasan, dasar atau fundamennya dalam
konsep negara hukum indonesia. Karna itu pula secara teoritis yuridis sangat tepat
dan beralasan apabila asas negara hukum indonesia dijadikan dasar utama dalam
konsiderans dan penjelasan umum undang-undang No.5 Tahun 1986. Eksistensi
peradilan administrasi sesungguhnya merupakan perwujudan dari cita-cita negara
hukum indonesia.
Adanya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga selalu di
kaitkan dengan konsep negara hukum salah satu sarana untuk memberikan
perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia tersebut, adalah dengan
melakukan pengawasan atau kontrol judicial terhadap pemerintah melalui peradilan
administrasi.
Dalam negara hukum indonesia, meskipun hak-hak perseorangan mendapat
perlindungan hukum, namun hak-hak tersebut selalu terkait dengan hak dan
kewajiban asasi warga masyarakat. Hak-hak perseorangan diletakkan dalam
keserasian, kesimbangan dan keselarasan dengan hak-hak masyarakat. Karena itu,
tujuan peradilan administrasi tidak semata-mata didirikan perlindungan hukum
terhadap hak-hak perseorangan, tetapi sekaligus memberikan perlindungan hukum
terhadap hak-hak masyarakat, sehingga hak dan kewajiban tersebut diletakan secara
serasi, seimbang dan selaras.
Karena asas negara hukum indonesia merupakan salah satu asas penting dari
asas peradilan administrasi maka asas tersebut tidak dapat dipisahkan dari asas-asas
lainnya, bahkan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling terkait
dengan asas lainnya, yakni asas demokrasi, kekeluargaan, keselarasan, kesimbangan
dan keserasian, peradilan bebas dan merdeka, musyawarah dan persamaan dihadapan
hukum dan lain-lain.1
Dalam abad ke 20 gagasan demokrasi selalu dikaitkan dengan istilah konstitusi,
sehingga lahir istilah demokrasi konstitusional. Gagasan dasar demokrasi
konstitusional adalah terwujudnya cita-cita pemerintahan yang terbatas kekuasaannya
(limited government) terdapat larangan pemerintahan bertindak sewenang-wenang
(obus de droit atau williquer). Untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap
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penggunaan kekuasaan atau wewenang itu diperlukan antara lain kehadiran peradilan
administrasi. Istilah yuridis dari prinsip-prinsip ini lazim disebut rechstaat atau rule
of law atau di indonesia disebut negara hukum inonesia.2
Kehadiran peradilan administrasi tujuannya adalah untuk melakukan kontrol
atau pengawasan yuridis terhadap administrasi negara dan sekaligus untuk
memberikan perlindungan hukum, baik bagi administrasi sendiri maupun warga
negara. Hal demikian sangat dirasakan urgensinya bagi suatu negara hukum modern,
yang sering disebut negara kesejahteraan (walfarestaat) atau negara yang memberi
pelayanan kepada masyarakat (social service staat). Dalam konsep negara hukum
modern hampir seluruh aspek kehidupan warga tidak luput dari campur tangan
pemerintah dan bersamaan dengan itu kepada pemerintah diberikan pula freiss
emersen.3
Sesuai dengan konsep atau istilah demokrasi yang menurut asal katanya berarti
rakyat berkuasa atau government or rule by the people, maka lahirnya suatu peradilan
administrasi merupakan suatu hal yang semestinya, karena kehadiran peradilan
administrasiakan memberi peluang besar bagi warga untuk menggugat tindakan
pemerintahannya, yang melakukan tindakan melawan hukum atau tindakan
menyalahgunakan wewenang atau tindakan sewenang-wenang, sehingga
menimbulkan kerugian bagi warganya. 4
Hadjon menyatakan bahwa negara hukum pancasila memiliki elemen-elemen
atau ciri-ciri sebagai berikut :5
1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas
kerukunan;
2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan
negara;
3) Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana
terakhir jika musyawarah gagal;
4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban;
Untuk tegaknya negara hukum Indonesia diperlukan kekuasaan yang mengawal
negara hukum tersebut agar berjalan pada koridor yang ditetapkan, yakni dilakukan
oleh kekuasaan kehakiman. Pengaturan kekuasaan kehakiman dalam UUD semula
dalam bab IX dengan title “kekuasaan kehakiman: Pasal 24 dan 25 UUD. Akan tetapi
setelah amandemen mengalami perubahan. Hal itudisebabkan perubahan pasal 24 dan
25 itu sendiri menjadi Pasal 24, 24A, 24B,24C, dan 25.6
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Sebagai amanat Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 jo Pasal 2 dan Pasal 10 ayat
(2) UU No 4 Tahun 2004 jo Pasal 18 UU No 48 Tahun 2009 mengakui 4 lingkungan
peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bawah mahkamah agung, yaitu
sebagai berikut :7
a.
b.
c.
d.

Peradilan umum
Perdailan agama
Peradilan militer
Peradilan tata usaha negara

Ketika terjadi reformasi ketatanegaraan melalui amandemen UUD 1945,
Peradilan Tata Usaha Negara sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman
eksistensinya mendapat pengakuan secara tegas dalam konstitusi. Pasal 24 ayat (2)
UUD NRI 1945 menegaskan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
Tipe Negara Hukum Indonesia mengikuti tipe negara hukum kontinental, dimana
pada negara hukum kontinental dilakukan pemisahan peradilan bagi warga
masyarakat dan peradilan bagi pejabat negara. Pasal 4 UU Nomor 4 Tahun 1996 yang
mengatakan: “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilaan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”.
Sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa antara warga dengan badan atau
pejabat Tata Usaha Negara. Dalam sengketa Tata Usaha Negara ini, Tergugatnya
selalu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.8
Berkaitan dengan uraian diatas, sebagaimana yang terjadi di Tidore
Kepulauan pada tahun 2015 dimana 7 (tujuh) calon Kepala Desa menggugat
Keputusan Walikota Tidore Kepulauan tentang Pemberhentian dan penetapan kepala
desa terpilih di Tidore Kepulauan. 7 (tujuh) kepala desa ini menggugat keputusan
Walikota di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.3 (tiga) Kepala Desa menyetujui
keputusan Walikota dan 4 (empat) Kepala Desa tidak menyetujui keputusan
Walikota. Alhasil, Pengadilan memerintahkan Walikota Tidore Kepulauan melalui
putusan Nomor 10/G/2015/PTUN.ABN yang pada pokoknya memerintahkan
Walikota untuk melaksanakan pemilihan kepala desa ulang di Desa Kusu, Nuku,
Ampera, dan Galala. Namun hingga saat ini di empat desa ini belum diadakan
pemilihan kepala desa ulang. Ini artinya terjadinya kekosongan jabatan kepala desa
yang mengakibatkan mandetnya pemeritahan di desa.
Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai judul
penelitian penulis yaitu :“Tinjauan Yuridis Penundaan Pelaksanaan Putusan
7
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PTUN Nomor 10/G/2015 PTUN.ABN oleh Walikota Tidore Kepulauan”. Dalam
: ini permasalahan yang diangkat terbatas pada rumusan masalah sebagai berikut :
Apa alasan penundaan pelaksanaan putusan PTUN Nomor 10/G/2015 PTUN.ABN
oleh Walikota Tidore Kepulauan? Bagaimana konsekuensi hukum keputusan
Walikota Tidore kepulauan yang telah “dibatalkan” PTUN melalui Putusan Nomor
10/G/2015 PTUN.ABN?

TINJAUAN PUSTAKA
A.

Instrumenpemerintah

Instrumen pemerintahan yang di maksudkan dalam hal ini adalah alat-alat atau
sarana-sarana yang di gunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam
melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan,
pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan
menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis menulis, sarana transportasi dan
komunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain yang terhimpun dalam publiek
domain atau kepunyaan publik. Disamping itu, pemerintah juga menggunakan
berbagai instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan
urusan-urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, seperti peraturan perundangundangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, intrumen hukum
keperdataan, dan sebagainya. Dalam bab ini uraian selanjutnya dibatasi pada
instrumen hukum yang dijadikan dasar dan yang digunakan oleh pemerintah dalam
menjalankan tugas dan kewenangannya.9
Diatas telah disinggung bahwa instrumen pemerintahan atau sarana
mendukung bekerjanya pemerintahan selain dalam bentuk alat komunikasi gedunggedung pemerintahan ada lagi dalam bentuk soft piranti seperti dalam bentuk
perundangan.10
1. Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan merupakan hukum yang in abstracto atau general norm yang
sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugas-tugasnya adalah mengatur halhal yang bersifat umum (general). Secara teoritis, istilah perundang-undangan
(legislation, wetgeving atau gestzgebung)mempunyai dua pengertian, yaitu sebegai
berikut:
a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk
peraturan-peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.
b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil
pembentukan peraturan-peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun di tingkat
9
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daerah. Berkenan dengan perundang-undangan, A. Hamid S. Attamini menulis
sebagai berikut:
Istilah perundang-undangan (wetterlijkeregels) secara harfia dapat di artikan
peraturan yang berkaitan dengan undang-undang, baik peraturan itu berupa undangundang sendiri maupun peraturan lebih rendah yang merupakan atribusi ataupun
delegasian undang-undang. Atas dasar atribusi dan delegasi kewenangan perundangundangan, maka yang tergolong peraturan perundang-undangan dinegara kita ialah
undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari padanya
seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden yang berisi peraturan, lembaga
pemerintah non departemen yang berisi peraturan, keputusan direktur jendral
departemen yang dibentuk dengan undang-undang yang berisi peraturan, peraturan
daerah provinsi, keputusan gubernur kepala daerah yang berisi peraturan yang
melaksanakan ketentuan peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota,
dan keputusan bupati/walikota madya kepala daerah berisi peraturan yang
melaksanakan ketentuan peraturan daerah kabupaten/kota.11

B.
1.

Pengadilan Tata Usaha Negara
Kompetensi pengadilan

Di dalam Black Law Diktionary, istilah competencemengandung arti “the
capacity of an official body to do somethink (kedudukan atau kapasitas dari suatu
badan pejabat untuk melakukan sesuatu. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia,
istilah kompeten, artinya wewenang, cakap, berkuasa memutus, (menentukan)
sesuatu, dan kompetensi di artikan (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau
memutus suatu hal. Demikian juga dalam The Contemporary English-Indonesia
Dictionary, kompetensi diartikan wewenang. 12
Kompetensi menurut Sjachran Basah merupakan pemberian kekuasaan,
kewenangan atau hak kepada badan dan/atau pengadilan yang melakukan peradilan.
Kompetensi penting artinya agar permohonan atau gugatan yang diajukan ke
pengadilan dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang berwenang. Jadi, setiap
permohonan atau gugatan yang utama dan mesti dilakukan adalah kompeten atau
tidaknya pengadilan tersebut memeriksa perkara.13
2.

Putusan pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan dalam bahasa hukum acara dikenal dengan istilah eksekusi. Karena
karakter hukum yang berbeda, pelaksanaan putusan pengadilan Tata Usaha Negara
11
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jelas berbeda dengan eksekusi yang dikenal dalam hukuman proses peradilan perdata
dan pidana. Pasal 115 UU Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan “hanya putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan”.
Konsekuensi dari ketentuan di atas, dalam acara PTUN tidak dikenal sebutan
pelaksanaan serta merta (executie bij vooraad).14
Dalam hukum acara PTUN dikenal dua jenis putusan, yaitu putusan akhir dan
putusan bukan akhir (sela). Putusan sela meskipun diucapkan dalamsidang namun
tidak dibuat sebagai putusan sendiri, tetapi hanya dicatumkan dalam berita acara
persidangan. Apabila para pihak memerlukannya, pengadilan dapat memberikan
salinan resmi. Salinan tersebut oleh panitera dibubuhi catatan bahwa putusan tersebut
belum memperoleh kekuatan hukum tetap.15
Putusan pengadilan di dalam pasal 115 perlu dipahami secara sistematis
berdasarkan makna Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan yang
dimaksud adalah sebagaimana yang diatur pada pasal 1 angka 7, yakni “Pengadilan
adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”. Putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap yang dimaksud di atas adalah jika:
1. Para pihak (Penggugat dan Tergugat) telah menerima apa yang telah di
putuskan oleh pengadilan dan tidak menggunakan haknya untuk
mengajukan pemeriksaan tingkat banding.
2. Dalam tenggang waktu yang ditentukan Penggugat atau Tergugat tidak
mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding.
Selain kedua bentuk putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam
tingkat kasasi, sebagai putusan tertinggi (res judicata proferite habeteur) dengan
sendirinya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak perlu diatur lagi.
Dengan demikian, terdapat tiga bentuk putusan dikatakan mempunyai
kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde), yaitu disamping kedua bentuk di atas
juga keputusan pada tingkat kasasi.16
Kepastian putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht
van gewijsde) merupakan asas umum bahwa apabila proses beracara di muka sidang
pengadilan telah tercapai maksud atau tujuannya maka pemeriksaan ulang tindakan
itu akan mempunyai akibat hukum (asas nebis in idem).17
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Dalam melaksanakan putusan pengadilan di lingkungan peradilan Tata Usaha
Negara ini, hal yang utama perlu dicermati adalah ketentuan dalam pasal 97 ayat (8)
UU Pengadilan TUN yang menyatakan bahwa dalam hal gugatan dikabulkan maka
putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian, putusan yang akan
dilaksanakan hanya putusan yang mewajibkan Badan/Pejabat Tata Usaha untuk
melakukan tindakan hukum tertentu. Tindakan tersebut selanjutnya ditegaskan
dalampasal 97 ayat (9) berikut.
a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan
Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan
pada pasal 3 UU PTUN.18
d. Keputusan Tata UsahaNegara
Keputusan merupakan salah satu objek studi penting dalam Hukum
Administrasi, utamanya karena keputusan merupakan objek sengketa yang menjadi
kompetensi absolut peradilan administrasi menurut UU Nomor 5 Tahun 1986.
Kecuali itu keputusan merupakan salah satu instrumen yuridis pemerintahan yang
banyak digunakan oleh pemerintah dalam melakukan tindakan-tindakannya untuk
menyatakan tindakannya. Karena itu, sebelum membahas pengertian keputusan
menurut UU No. 5 Tahun 1986, perlu dibahas terlebih dahulu pengertian keputusan
secara teoritis para sarjana Hukum Administrasi dalam berbagai literatur Hukum
Administrasi.19
Istilah keputusan merupakan terjemahan dari istilah beschikking yang berasal
dari bahasa Belanda, sedangkan dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah acte
administratif dan dalam bahasa Jerman disebut verwaltungsakt. Istilah beschikking di
Belanda pertama sekali diintruduksi oleh van der Pot dan van Vollenhoven, dan
kemudian masuk ke Indonesia melalui E. Utrecht, dan WF. Prins.20
C. Tinjauan tentang asas precemptio iustae causa
Asas Presumptio Iustae Causa ialah asas yang semula terdapat dalam hukum
administrasi Negara dan kemudian dimasukkan sebagai salah satu asas dalam
peradilan administrasi. Asas Presumptio Iustae Causa adalah asas yang menyatakan
bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan
harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu
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selama belum dibuktikan sebaliknyaa dan dinyatkan oleh hakim administrasi sebagai
keputusan yang bersifat melawan hukum.21
Asas ini dikuatkan dan dijadikan asas dalam perdailan admnistrasi, sehingga
suatu gugatan yang diajukan pada peradilan administrasi, pada asasnya tidak akan
menghalangi dilaksanakannya keputusan badan/pejabat tata usaha Negara yang
disengketakan.
Namun dalam penerapan asas ini undang-undang tetap meberi peluang
kepada penggugat untuk memohon, agar keputusan tata usaha Negara yang
disengketakan dapat ditunda pelaksanaannya selama proses pemeriksaan berjalan
hingga adanya putusan hakim. Permohonan tersebut dapat diajukan sekaligus dalam
gugatan atau dapat pula diajukan secara terpisah, tetapi dalam waktu yang bersamaan
dengan diajukannya gugatan atau selambat-lambatnya pada waktu replik diajukan.
Kemudian hakim akan memeriksanya dengan acara cepat atau kortgeding. Hakim
dapat memberikan putusan penanggungan terlebih dahulu dalam bentuk penetapan.
Sebelum pokok sengketa diputus.22

D.

Tinjauan Tentang Asas Contarius Actus

Asas contrarius actus dikemukakan oleh Galus ketika menyatakan, kewajiban
yang lahir dari kata-kata yang sah dapat dihancurkan dengan kata-kata lainnya.
Menurut asas contrarius actus, akibat hukum dari suatu perbuatan hukum dapat di
akhiri dengan perbuatan hukum dengan formalitas yang sama ketika melahirkan
akibat hukum tersebut.
Pengertian lain dari asas contrarius actus dikemukakan Herbert
Hausmaninger dan Richard Gamauf, yaitu berkenan dengan asas timbbal balik
dimana perubahan keadaan hukum yang dihasilkan oleh tindakan yang sah dapat
dibalas dengan tindakan yang sebaliknya, yaitu tindakan yang sama seperti ketika
menghasilkan perubahan keadaan hukum tersebut.
Berpedoman pada pengertian asas contrarius actussebagaimana telah
dijelaskan di atas, asas contrarius actus dalam hukum administrasi dapat dipahami
bahwa suatu keadaan yang lahir oleh tindakan badan/pejabat pemerintahan (dengan
peraturan atau keputusan) hanya dapat diubah atau dibatalkan oleh badan/pejabat
pemerintahan yang melahirkan keadaan hukum tersebut serta dengan tindakan yang
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sama yaitu dengan peraturan atau keputusan yang sama pada saat melahirkan keadaan
hukum yang akan diubah atau dibatalkan.23

METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat
Penelitian Normatif yang dimaksudkan untuk menguji pengaturan norma dalam
perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan dalam menyelesaikan
sengketa pemilihan kepala desa.
PEMBAHASAN
A.

Alasan penundaan pelaksanaan putusan PTUN Nomor 10/G/2015
PTUN.ABN oleh Walikota Tidore Kepulauan

Secara teoritik, semua putusan yang telah meiliki kekuatan hukum tetap ( in
krack van gewijsde ), dengaan format sebagaimanaditentukan pasal 109 terutama
dengan adanya kalimat “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA”, Secara otomatis memiliki kekuatan hukum eksekutorial, yakni
kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Menurut Sudikno Mertokusumo kata-kata demi
keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana disebutkan diatas
dengan sendirinya memberi kekuatan hukum eksekutorial.24 Meskipun secara
teoritiksemua putusan pengadilan di Indonesia yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap ( In kracht van gewijsde ) itu secara otomatis memiliki kekuatan hukum
eksekutorial, namun dalam pelaksanaan putusan PTUN masih menyimpan sejumlah
kendala sebagaimana pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 10/G/2015/PTUN.ABN.
Pada kenyataannya, Putusan PTUN Nomor 10/G/2015/PTUN.ABN yang
seharusnya dilaksanakan oleh Walikota Tidore kepulauan dimana amar putusannya
memerintahkan untuk mencabut keputusan walikota yang digugat tersebut dengan
menerbitkan keputusan baru terkait dengan pemilihan kepala desa ulang di empat
desa di tidore kepulauan.25 Tidak dapat dilakanakan oleh walikota Tidore kepulauan
sebagai pemikul tanggungjawab hukum meskipun petikan salinan Pusan majelis
Hakim PTUN Ambon dalam perkara Nomor: 10/G/2015/PTUN. ABN telah diterima
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan 2 ( dua ) minggu setelah putusan tersebut
dibacakan.
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Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui wawancara dengan kepala
Bagian hukum pemerintah Kota Tidore kepulauanditemukan alasan-alasan
penundaan pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 10/G/2015/PTUN.ABN oleh
Walikota Tidore Kepulauan sebagai berikut :26
1. Bahwa petikan salinan Pusan majelis Hakim PTUN Ambon dalam perkara
Nomor: 10/G/2015/PTUN. ABN telah diterima Pemerintah Tidore Kepulauan
2 ( dua ) minggu setelah putusan tersebut dibacakan. Akan tetapi pemerintah
Kota Tidore Kepulauan tidak dengan serta-semerta dapat melaksanakan
putusan tersebut oleh karena perlu pertimbangan yang cermat mengenai dasar
pelaksaan, teknis pelaksanaan dan skema penganggaran sehingga dalam
pelaksanaannya tidak menyimpangi peratutan perundang-undangan dan asasasas umum pemerintahan yang baik( AAUPB ).
2. Bahwa setelah Putusan tersebut dibacakan, pemerintah kota Tidore Kepulauan
saat itu ( Walikota Ahmad Mahifa ) tidak melakukan upaya hukum,meskipun
disadari benar bahwa putusan PTUN Ambon Nomor: 10/G/2015/PTUN yang
amarnya memerintahkan kepada Walikota Tidore Kepulauan untuk
menerbitkan keputusan baru terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa ulang di 4 ( empat ) Desa,secara hukum tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan tentang Desa sehingga secara teknis sulit dilaksanakan
oleh Walikota Kota Tidore Kepulauan selaku pemikul tanggungjawab hukum.
3. Bahwa berdasarkan pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Junto Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa. Junctis pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepela Desa, menegaskan bahwa
ketentuan tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak diatur dengan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun Perda Nomor: 12 tahun 2008
tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak dapat
digunakan lagi sebagai dasar untuk pemilihan kepala Desa sebagaimana yang
diperintahkan PTUN diatas, kerena dasar pembentukan Perda telah dicabut
yakni Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sementara pada saat yang sama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga
sedang mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Walikota, sehingga Perda
Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Penetapan Dan Pemberhentian
Kepala Desa baru diundangkan pada tanggal 5 Oktober 2016.
4. Bahwa berdasarkan asas hukum Adminstrasi Negara ”precemtio iustae
causa” sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 67 ayat (1) Gugatan tidak
menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat
26
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Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau pejabat Tata Usaha negara
yang digugat. Artinya bahwa Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor
63.1 Tahun 2015 tertanggal 15 Mei 2015 Tentang Pengangkatan Kepala Desa
Terpilih Kecamatan Tidore Selatan, Kecamatan Tidore Utara, Kecamatan Oba
Utara, Kecamatan Oba Tengah dan Kecamatan Oba Selatan Masa bakti Tahun
2015-2021. Yang menjadi objek sengketa masih Tetap sah berlaku sampai ada
pencabutan. Dengan demikian khususnya Lampiran keputusan angka III.6,
Desa Galala Lampiran Kaputusan III.4, Desa Ampera, Kecamatan Oba Utara,
Lampiran Keputusan angka III.1, Desa Kusu, Kecamatan Oba Utara,
Lampiran Keputusan angka VI.4, Desa Nuku, Kecamatan Oba Selatan tetap
sah berlaku sampai dengan diterimanya salinan putusan Nomor:
10/G/2015/PTUN.ABN. tanggal 12 Nopember 2015. Dengan demikian
Kepala-Kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan tersebut
telah menjalani masa jabatan kurang lebih 7 ( tujuh ) Bulan. Kondisi ini
menyebabkan Pemerintah kesulitan menetapkan mekenisme dan prosedur apa
yang akan digunakan dalam menjalankan putusan PTUN Ambon terebut.
5. Bahwa Putusan PTUN Ambon dalam perkara Nomor:10/G/2015/PTUN.ABN.
yang amarnya mewajibkan kepada Walikota Tidore Kepulauan untuk
menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru terkait dengan
“Pemilihan Kepala Desa ulang” di Desa Galala kec. Oba Utara, Desa
Ampera Kec. Oba Utara, Desa KusuKec Oba Utara dan Desa Nuku Kec Oba
Selatan, yang hingga saat ini belum dilaksanakan Pemerintah Kota Tidore
Kepulauan oleh karena “Perintah” Pemilihan Kepala Desa ulang
sebagaimana dalam amar putusan tersebut diatas tidak dikenal dalam rezim
Undang-undang Desa berserta aturan turunannya ( Lihat UU. No.6 Tahun
2014 Tentang Desa, PP. No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU
No.6 Tahun 2014 dan Perda Kota TidoreKepulauan No. 6 Tahun 2016
Tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa ). Yang
dikenal dalam rezim peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut
adalah “Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu” yang teknis pelaksanaan dan
susunan kepanitiaannya berbada dengan Pemilihan Kepala Desa langsung
atau pemilihan ulang sebagaimana dikenal dalam pemilihan Kepala Daerah.
Adapun Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat dilakukan oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD ) melalui musyawara desa dengan system
perwakilan melalui musyawara mufakat atau pemungutan suara dari
perwakilan yang hadir, apabila Kepala Desa dalam masa jabatannya tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Kepala Desa senagaimana diatur dalam pasal 40
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Junto pasal 45 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014, junctis pasal 42 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyarwatan Desa .

6. Bahwa Walikota Tidore Kepulauan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara
pemikul kewajiban hukum atas perintah putusan PTUN Ambon dalam perkara
Nomor: 10/G/2015/PTUN.ABN. Tidak berwewenang menafsirkan apakah
perintah“ pemilihan kepala desa ulang” dapat ditafsirkan sama dengan
“pemilihan kepala desa antar waktu” sebagaimana diatur dalam pasal 47
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa, Junto pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
peraturan pelaksan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, junctis pasal 42
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan
Permusyarwatan Desa. Disisi lain Perda kota Tidore Kepulauan Nomor. 6
Tahun2016 Tentang Pemilihan, Penetapan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
Tidak mengatur tentang pemilihan kepala desa antara waktu atau sebutan lain
dari itu, akibatnya secara teknis Pemerintah mengalami kendala serius
menindaklanjuti perintah putusan PTUN Ambon dimaksud.
7. Bahwa Walikota Tidore Kepulauan Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara diberi
kewenangan istimewa dalam bentuk wewenang Diksresi berupa kewenangan
membentuk peraturan kebijakan( beleidsregels ), yang dapat bersifat teknis
maupun juknis. Akan tetapi wewenang tersebut tidak dapat dilakukan dengan
serta merta jika pemilik wewenang diskresi ( Walikota ) tidak dapat
menyimpulkan untuk perihal apa kewenangan itu dipergunakan, Apakah
untuk menindaklanjuti putusan pengadilan tentang perintah Pemilihan Kepala
Desa ulang, yang sama sekali tidak dikenal dalam rezim peraturan perundangundangan Tentang Desa sebagaimana disebutkan diatas; ataukah mengatur
pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu yang tidak diatur dalam Perda
Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2016. Terhadap hal ini pemerintah
dituntut harus patuh pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (
AAUPB ) khususnya Asas Kepastian hukum (Principle of legal security ) dan
asas bertindak cermat ( principle of carefulness ) sehingga tidak menimbulkan
persoalan hukum baru dikemudian hari.
Selain alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Pemerintah Kota
Tidore Kepulauan sejak Bulan Oktober 2017 telah melakukan konsultasi kepada
menteri dalam negeri melalui Dirjen kementerian pemerintahan Desa mengenai tata
cara pelaksanaan putusan PTUN diatas akan tetapi sampai saat ini belum ada jawab
dari kementerian dalam negeri.
Alasan hukum sebagaimana terurai diatas jika diakitkan dengan ketentuan pasal
116 Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang nomor 5
tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara, ayat (2 ) menerangkan bahwa dalam
hal 4 (empat ) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetapsebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata
Usaha Negara yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.
Menutut Philupus M Hadjon, meskipun secara tegas ketentuan pasal 116 mengatur

demikian, akan tetapi setiap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dalam pelaksanaannya masih memungkinkan
terjadinya kendala-kendala baik secara teoritik maupun praktik karena hal-hal sebagai
berikut :27
1) Asas bahwa terhadap benda-benda public tidak dapat diletakkan sita jaminan;
2) Asas “ rechtmatigheid van bestuur”. Salah satu konsekuensi asas ini adalah
asas kewenangan. Pejabat atasan tidak dibenarkan menerbitkan KTUN yang
seharusnya menjadi wewenang pejabat tertentu dibawahnya. Dengan
demikian andaikata pejabat atasan memerintahkan pejabat di bawahnya untuk
menerbitkab sebuah KTUN dan ternyata tidak dilaksanakan, maka pejabat
atasan tidak menerbitkan KTUN tersebut;
3) Asas bahwa kebebsab pejabat pemerintahan tidak bisa dirampas.
Kemungkinan dari asas ini misalnya tidak mungkin seorang pejabat
dikenakan tahanan rumah karena tidak melaksanakan Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara;
4) Asas bahwa negara atau pemerintah selalu harus dianggap “ solvable”(
mampu membayar ).
Kendala-kendala eksekusi pelaksanaan putusan PTUN yang dikemukakan Hadjon
diatas, hampir sama dengan kendala-kendala yang dikemukakan oleh Indiharto
sebagaimana tersebut dibawah ini :28
1) Harta benda yang digunakan untuk kepentingan umum tidak dapat diletakkan
dalam suatu sitaan eksekusi;
2) Memperoleh kuasa untuk melaksanakan sendiri atas beban pemerintah ( pihak
tereksekusi ) akan merupakan hal yang bertentangan dengan asas legalitas
yang mengatakan bahwa berbuat atau memutuskan sesuatu berdasarkan
hukum public itu semata-mata hanya dapat dilakukan badan atau pejabat TUN
yang diberi wewenang atau berdasarkan pada suatu ketentuan peraturan
perundang-undangan;
3) Perampasan kebebasan orang-orang yang sedang memangku jabatan
pemerintahan sebagai sarana paksaan akan berakibat pantulan-pantulan yang
hebat terhadap jalannya pemerintahan;
4) Pemerintah itu selalu dianggap dapat dan mampu membayar ( solvable )
Pendapat yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dan Indroharto
tersebut, menurut penulis ada tiga hal yang mesti dijelaskan lebih lanjut untuk
menperjelas mengapa pelaksanaan putusan PTUN sering mengalami kendala
sebagaimana pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 10/G/2015/PTUN.ABN yaitu;
pertama, sita jaminan atas benda public, kedua, penehanan pejabat pemerintahan,
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ketiga, implentasi dan konsekuensi asas rechtmatigeheid van bestuur. Ketiga hal
tersebut penjebarannya sebagai berikut :29
1. Sita Jaminan Atas Benda Publik
Benda-benda publik atau barang-barang kepunyaan negara (staatsdomein), baik
dalam bentuk domein privemaupun domein public, tidak boleh disita. Dengan
merujuk kepada konsepsi negara hukum modern (welfare state), negara dan
pemerintah dilekati kewajiban untuk melayani kebutuhan warga negara dan
mengupayakan kesejahteraan umum (bestuurszog). Pelaksanaa berbagai kewajiban,
tugas dan kewenangan pemerintahan harus ditunjang sarana-sarana atau fasilitasfasilitas yang berupa barang-barang atau benda-benda publik. Pelaksanaan tugas dan
kewenangan itu tidak akan berjalan dan pelayanan terhadap warga negara akan
terhenti jika terhadap benda-benda publik tersebut dikenakan sita.
Bila juru sita itu diadakan maksud untuk menyita benda-benda atau barangbarang milik pribadi pejabat yang menjalankan tugas dan kewenangan untuk dan atas
nama jabatan, kehadirannya sudah barang tentu juga tidak relevan. Pejabat akan
dibebani tanggungjawab hukum jika ia melakukan kesalahan subjektif dalam
melaksanakan tugas dan kewenangan jabatan, misalnya dengan sengaja melanggar
ketentuan dan prosedur, lalai, tidak bertindak cermat dan sebagainya.
Ketika pejabat mengeluarkan keputusan tata usaha negara, yang
mengantarkannya sebagai tergugat, dan kemudian setelah melalui proses hukum di
PTUN terbukti bahwa keputusan yang bersangkutan dinyatakan batal atau tidak sah
secara hukum serta memerintahkan kepada pejabat yang bersangkutan untuk
mencabut atau mengganti keputusan tersebut, tetapi pejabat itu tidak mau
melaksanakan putusan hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van
gewijsde), maka keengganan melaksanakan putusan itu dikategorikan malakukan
kesalahan subyektif. Dalam hal ini, sita terhadap barang-barang milik pribadi pejabat
dapat dibenarkan, dan kehadiran juru sita pun menjadi relevan.30
Sedangkan mengenai asumsi huruf, terlebih dahulu harus diketahui mengenai
badan hukum perdata yang ditempatkan selaku tergugat dalam sengketa tata usaha
negara. Telah disebutkan bahwa pihak tergugat dalam sengketa tata usaha negara itu
pada dasarnya adalah badan atau pejabat tata usaha negara, namun dalam
perkembangannya serta berdasarkan Yurisprodensi mencakup pula badan-badan
swasta seperti yayasan, PT, BUMN, BUMD, dan lain lain, yang diberi wewenang
untuk menjalankan urusan pemerintahan. Kehadiran juru sita dalam kaitannya dengan
tergugat badan hukum perdata adalah mungkin, sehubungan dengan tidak terdapat
asas hukum yang melarang untuk menyita benda-benda atau barang-barang milik
29
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badan hukum perdata. Hanya saja, untuk dapat diterapkannya, sita terhadap bendabenda atau barang-barang milik badan hukum perdata ini masi menyisahkan
persoalan hukum, yaitu bukanlah ketika badan hukum perdata yang diberi
kewenangan untuk menjelankan sebagian urusan pemerintahan, yang kemudian
mengantarkannya sebagai tergugat dalam sengketa tata usaha negara terutama
melalui interpretasi atau perluasan makna dari badan atau pejabat tata usaha negara
itu kedudukan hukumnya dipersamakan dengan kedudukan hukum badan atau
pejabat tata usaha negara. Hal ini berarti benda-benda atau barang-barang milik badan
hukum perdata juga dipersamakan dengan benda-benda publik, yakni tidak dapat
diletakkan sita jaminan.
Meskipun demikian, karena tidak ada keterangan dalam undang-undang
nomor 9 tahun 2004 mengenai obyek sitaan yang menjadi kewenangan juru sita,
mungkin saja dibangun suatu asumsi bahwa dipersamakannya badan hukum perdata
dengan badan atau pejabat tata usaha negara itu hanya dalam hal fungsi yang
dijalankannya bukan nama dan kedudukan strukturalnya atau tidak mempersamakan
benda-benda yang berada di bawa kekuasaannya. Atas dasar itu, jika badan hukum
perdata itu menjadi pihak tergugat kalah berperkara serta tidak mau melaksanakan
putusan hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sebagai salah satu
bentuk sangsinya adalah dengan menyita barang-barang milik badan hukum perdata
yang bersangkutan. Dalam hal ini, kehadiran juru sita menjadi relevan.
2)

penahanan terhadap pejabat pemerintahan

Pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan pemerintahan yang dilekatkan pada
jabatan-jabatan pemerintahan (Amblen Van Bestur) dilakukan oleh wakil jabatan atau
pejabat. Artinya pejabat itu adalah seseorang atau satu organ yang bertindak atau
melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama jabatan, bukan bertindak dalam
kapasitas sebagai pribadi ( In Persoon). Pejabat adalah personifikasi dari subjek
hukum publik yaitu jabatan, yang kepadanya melekat tugas dan kewenangan, dan
dengannya perbuatan hukum di jalankan. Pejabat sebagai suatu personifikasi dari
jabatan atau fungsionaris jabatan sudah barang tentu tidak dapat dikenakan tahanan,
karena kontinuitas atau kesinambungan tugas dan kewenangan pemerintahan itu
tegantung kepadanya. Penahanan terhadap fungsionaris akan menyebabkan
terhentinya fungsi pemerintahan. Pada diri pejabat itu melekat kepribadian hukum
yang berbeda selaku manusia atau sebagai subjek hukum perdata dan selaku wakil
dari jabatan atau fungsionaris jabatan. Kedudukan dan kepribadian hukum yang
terakhir inilah yang tidak dapat dikenakan tahanan. Ketika seseorang yang menjabat
itu misalnya dikenakan tahanan selaku natuurlik persoon karena melakukan
kesalahan subjektif, fungsionaris jabatanya dilanjutkan oleh manusia lain untuk

kontiunitas dan kesinambungan tugas dan kewenangan yang melekat pada jabatan
tersebut.31
3)

implementasi dan konsekuensi asas rechmatigheid van bestuur

Disamping asas rechmatigheid van bestuuryang disebutkan hadjon tersebut,
juga ada asas contrarius astus similiter vit yang melandasi obyek sengketa (KTN),
yang telah dipaparkan terdahulu. Kedua asas ini membawa konsukwensi bahwa
keputusan yang suda di nyatakan batal atau tidak sah, perubahan dan pencabutannya
berada pada instansi atau jabatan yang mengeluarkan keputusana yang bersangkutan,
dengan logika yang didasarkan pada prinsip kewenangan, yakni bahwa pejabat yang
berwenang mengubah atau mencabut keputusan adalah pejabatan yang diberi
kewenangan membuat dan menetapkan keputusan. Ketika pejabat yang berwenang
menetapkan itu tidak mencabut keputusan yang sudah dinyatakan tidak sah tersebut.
Atas dasar itu, peniadaaan eksekusi hirarkis telah sesuai dengan asas yang mendasari
keputusan tersebut. Eksekusi hirarkis agaknya semula dimaksudkan sebagai sarana
pengawasan oleh instansi yang lebih tinggi terhadap instansi yang berada dibwahnya
terutama dalam hal pelaksanaan putusan PTUN yang suda mempunya kekuatan
hukum tetap. Oleh karena itu dengan di tiadakannya eksekusi hirarkis ini, badan atau
pejabatan tata usaha negara sudah semestinya menghormati putusan lembaga
peradilan, terlepas dengan ada atau tidak adanya pengawasan dari instansi yang lebih
tinggi atau bahwan presiden.32
Dalam pasal 116 ayat (2) UU nomor 9 tahun 2004 disebutkan bahwa “dalam
hal 4 (empat) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat satu dikirimkan, tergugat tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf A,
keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan
hukum lagi”. Ketentuan ini dikenal dengan istilah eksekusi otomatis. Terkait dengan
asas rechmatigheid dan asas contrarius astus similiter, dapatkah keputusan hakim
PTUN menyimpangi kedua asas tersebut? Bukannya putusan hakim PTUN itu
deklaratoir dan lebih bersifat anjuran terhadap pejabat agar memperhatikan dan
mematuhi putusan tersebut. PTUN itu tidak memiliki kekuatan untuk mengganti,
mengubah, atau mencabut keputusan yang disengketakan. Keberlakuan atau
ketidakberlakuan suatu keputusan tata usaha negara itu memerlukan tindakan hukum
tertentu dari pejabat pemerintahan yang berwenang yang membuatnya, misalnya
dengan mengeluarkan keputusan baru yang isinya menyatakan keputusan nomor
sekian tahun sekian dinyatakan tidak berlaku atau dinyatakan masi berlaku. Dengan
kata lain, asas rechmatigheid dan asas contrarius astus similiter vit menghalangi
organ lain termasuk hakim, untuk mengubah, mengganti, atau mencabut suatu
keputusan tata usaha negara. Namun pada saat yang, asas rechmatigheid dan asas
31
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contrarius actus similliter fit itu melahirkan kewajiban bagi pejabat yang berwenang
atau mencabut keputusan yang dinyatakan batal atau tidak sah melalui putusan hakim
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dalam praktik sering ditemukan pejabat yang kalah berperkara dan
diperintahkan untuk mencabut keputusan yang dinyatakan tidak sah itu tidak
melaksanakan perintah tersebut. Apa yang disebutkan M Yahya Harahap bahwa
terhadap pihak yang enggan melaksanakan putusan secara suka rela harus dijalankan
dengan paksaan, hal itu berkenaan dengan pelaksaaan putusan diperadikan umum,
sedangkan dalam pelaksanaan putusan PTUN, hal tersebut tidak dapat diterapkan.
Menurut Paulus Evendi Lotulung, pelaksanaan putusan /eksekusi dalam hukum acara
di PTUN di atur secara khusus, berbeda dengan hukum acara di pengadilan negeri
(perdata). Pada dasarnya, eksekusi di PTUN menekankan pada rasa self respect dan
kesadaran hukum dari pejabat tata usaha negara terhadap isi putusan hakim untuk
melaksanakannya dengan suka rela tanpa adanya upaya paksaan yang langsung dapat
dirasakan dikenakan oleh pihak pengadilan terhadap pejabat TUN yang
bersangkutan.33
Sehubungan dengan adanya atau kemungkinan akan adanya badan atau pejabatan
atau tata usaha negara yang tidak mau melaksanakan putusan PTUN yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap, dalam pasal 116 ayat 4 dan 5 UU nomor 9 tahun
2004 tersebut diatas ditentukan mengenai sanksi-sanksi, yakni pengenaa uang paksa,
sanksi adminitratif, dan di umumkan dimedia masa setempat. Beberapa sanksi
tersebut akan dipaparkan dibawah ini beserta kendala – kendala atau persoalan yang
mengiringinya.
A. pengenaan uang paksa
Di dalam perjelasan pasal 116 ayat 4 UU nomor 9 tahun 2004 disebutkan
bahwa yang dimaksud dengan pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa
dalam ketentuaan ini adalah pembebanan berupa pemayaran sejumpa uang yang
ditetapkan oleh hakim karena jabatannya yang di cantumkan dalam amar putusan
pada saat memutuskan mengabulkan gugatan penggugat. Penjelasan pasal 116 ayat 4
ini masi menimbulkan pertanyaan, siapa yang harus membayar sejumlah uang paksa?
Apakah pejabat secara pribadi ataukah instansi dimana pejabat berada? Spirit yang
melandasi pengenaan uang paksa ialah dorongan kepatuhan terhadap norma hukum
melalui ancaman pembebanan terhadap subjek hukum yang melanggar norma
tertentu. Hal berarti lebih ditujukan kepada pejabat secara pribadi atau selaku
natuurlijk persoon.34
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Telah disebutkan bahwa ketika seseorang pejabat tata usaha negara itu mengeluarkan
keputusan tata usaha negara, ia bertindak untuk dan atas nama jabatan atau dalam
rangka jabatan, bukan bertindak dalam kapasitas sebagai pribadi. Tindakan hukum
yang dilakukan untuk dan atas nama jabatan itu konsukunsi ada pada jabatan jika
konsikuensi hukum dari tindakan untuk atas nama jabatan itu terkait dengan
keuangan misalnya ganti rugi, kompensasi, atau uang paksa, maka kewajiban
membayar ada pada jabatan atau instansi dari pejabatan yang bersankutan, yang
bersumber dari APBN atau APBD, tergantung dari instansi yang bersngkutan apakah
instansi pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. Dalam hal demikian,
membebankan uang paksa terhadap dalam kapasitas natuurlijk persoon atau sebagai
pribadi adalah tidak relevan.
Membebankan uang paksa terhadap pejabat dalam kapasitas naturlijk persoon atau
sebagai pribadi dapat dilakukan jika pejabat yang bersangkutan terbukti melakukan
kesalahan subjektif atau melakukan vautes personailes, misalnya beritikan buruk,
lalai, atau semberono. Diatas telah di sebutkan bahwa tidak mau melaksanakan
putusan yang suda memiliki kekuatan hukum tetap itu tergolong sebagai kesalahan
subjektif, dan karenanya pejabat yang bersangkutan dapat di bebani uang paksa.
Persoalan yang terkait dengan mengenaan uang paksa terhadap pejabat ini adalah
mengenai kualifikasi dan penentuan jumlah nominal uang paksa, siapa yang
berwenang menarik uang, solusi apa yang disediakan jika pejabat yang bersangkutan
tidak mau membayar uang paksa, dan sebagaimananya. Hal-hal ini tidak terdapat
ketentuaannya UU PTUN.
B. penerapan sanksi administratif
Berkenaan dengan sanksi administratif yang akan dikenakan kepada badan atau
pejabat tata usaha negara yang tidak mau melaksanakan putusan PTUN yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap bukankah sanksi administratif ada beberapa macam,
seperti teguran lisan atau tertulis penurunan pangkat, pemberentian sementara,
pemberentian tetap dan lain-lain lalu jenis sanksi adminitratif akan di kenakan
terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN? Selain itu, bgmana
dengan beberapa pejabat pemerintahan yang mungkin berasal dari pihak luar (bukan
pegawai pemerintah/negara)yang tidak memiliki pangkat dan kedudukan dalam suatu
jabatan negeri? Dalam hal ini pejabat itu tidak memiliki pangkat dan kedudukan
dalam suatu kedudukan jabatan pemerintahan atau neara, tentu saja penerapan sanksi
administratif tersebut tidak telefan dalam hal ini UU nomor 9 tahun 2004 tidak
menjelaskan sanksi administrasitif apa yang akan di terapkan.
Masalah lain yang perlu dipecahkan adalah siapa yang berwenang menerapkan
sanksi, musalnya terhadap presiden, gubernur, bupati, walikota dan lain-lain, yang
tidak mau melaksanakan putusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap?
Telah disebutkan bahwa putusan hakim PTUN itu deklaratoir, sebatas menyetakan

bahwa keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak sah atau batal titik,
hakim PTUN tidak dilekati kewenangan mengubah, mengganti, atau mencabut
keputusan yang dinyatakan tidak sah atau batal tersebut, dan juga tidak diberi
kewenangan untuk memaksa atau menerapkan sanksi terhadap pejabatan yang tidak
mematuhi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
C. di umumkan di media massa setempat
Didalam pasal 116 ayat 5 disebutkan mengenai sanksi di umumkan dimedia massa
cetak setempat ketentuan pasal ini tidak ada penjelasannya, apakah yang di umumkan
itu nama pribadi pejabat yang bersangkutan atau nama jabatannya. Jika yang di
umumkan itu nama pribadi, masalahnya sama dengan pengenaan uang paksa tersebut
di atas, yakni ketika pejabatan yang bersangkutan mengenluarkan KTUN, ia
bertindak bukan sebagai pribadi tetapi sebagai wakil dari jabatan, kecuali terbukti
bahwa secara pribadi pejabat yang bersangkutan melakukan kesalahan subjektif.
Menerapkan sanksi terhadap pejabatan yang melakukan kesalahan obyektif tanpa
melakukan kesalahan subjektif dapat mengundang masalah. Disamping itu, ketika
manusia/pejabat yang bersangkutan sudah tidak menjabat misalnya berhenti /
diberhentikan atau berakhir masa jabatannya pada saat akan atau sedang di umumkan
di media masa, apakah pengumuman itu masi di teruskan ? pada hal pejabat itu in
persoon sudah tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan jabatan atau instansi
pemerintahan apakah kemudian oejabat baru selaku pejabat yang sudah dan sedang
memiliki hubungan hukum dengan jabatan atau instansi yang bersangkutan yang di
umumkan dimedia massa?
Sehubungan dengan tidak ketentuan yang rinci dalam UU nomor 5 tahun 1986 dan
UU 9 tahun 2004 mengenai pelaksanaan putusan PTUN yang suda memiliki kekuatan
hukum tetap, diperlukan revisi terhdap UU tersebut atau di tindak lanjuti dengan
peraturan pelaksanaan yang di dalamnya membuat ketentuan: A) ruang lingkup
kewenangan juru sita dan benda-benda apa saja yang dapat di sita. B) kriteria
kesalahan onyektif dan subjektif bagi pejabat C) penentuan pejabat atau lembaga
yang berwenang menerapkan sanksi, dalam hal pejabat tata usaha negara tidak
mematuhi putusan hakim yang berisi sanksi D) kriteria dan penentuan batas waktu
pengumuman di media massa E) penentujan sanksi intern bagi pejabat yang
melanggar berikut prosedur dan mekanismenya. Atau barangkali, UU PTUN dan
peraturan pelaksanaanya di biarkan dalam keadaan tidak lengkap, yang memang
merupakan ciri umum peraturan perundang undangan atau hukum tertulis, dan untuk
selanjutnya di isi dan dilengkapi melalui yuri prudensi yang bersandarkan pada teoriteori ilmu hukum administrastif.35
B.
Konsekuensi hukum keputusan Walikota Tidore Kepulauan yang telah
“dibatalkan” PTUN melalui Putusan Nomor 10/G/2015 PTUN.ABN
35
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Tujuan diadakannya suatu proses di pengadilan adalah untuk memperoleh
putusan hakim. Putusan hakim atau lazim disebut dengan putusan pengadilan
merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau yang dinanti-nantikan oleh pihak
yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaikbaiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa
mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka
hadapi.36
Putusan yang mewajibkan kepada pejabat atau badan pemerintah untuk
mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pada dasarnya memerlukan
pelaksanaan. Namun Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 memberikan penyelesaian secara otomatis,
yaitu apabila dalam waktu 4 (empat) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap
dikirimkan kepada pihak tergugat dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah dinyatakan batal tersebut, maka
KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap lagi.37
Penyelesaian otomatis ini dipertahankan oleh Undang-undang Nomor 51
Tahun 2009. Akan tetapi ketentuan waktu 4 (empat) bulan setelah putusan
berkekuatan hukum tetap dikirimkan dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan
obyek sengketa, maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi oleh
Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 diubah menjadi “setelah 60 (enam puluh) hari
kerja diterima”, tergugat tidak melaksanakan pencabutan KTUN yang bersangkutan
maka obyek yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
Menurut Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha
Negara (PERATUN), Ketua Pengadilan perlu membuat surat yang menyatakan
KTUN yang dinyatakan batal atau tidak sah oleh putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. Surat tersebut
dikirimkan kepada para pihak oleh Panitera dengan surat tercatat yang
pelaksanaannya dilakukan oleh juru sita. Sesuai sifat dari KTUN masih perlu
mempublikasikan pernyataan tersebut agar masyarakat mengetahui bahwa KTUN
yang bersangkutan sudah tidak berkekuatan hukum lagi. 38
Berkaitan dengan itu setiap putusan pengadilan memiliki kekuatan putusan
melalui asas resjudicata pro veritate habetur yang artinya setiap putusan hakim
harus dianggap benar dan harus di hormati.39 Adanya prinsip hukum bernama
resjudicata pro veritate habetur “ putusan hakim harus dianggap benar” dimana
putusan dijatuhkan , dengan irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
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Yang Maha Esa”. Prinsip ini menempatkan sang hakim sangat penting dalam
proses penegakan hukum di negeri ini.40
Setelah Ketua Pengadilan memerintahkan untuk melaksanakan putusan (Pasal
116 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang
Nomor 51 Tahun 2009) ternyata tergugat tidak bersedia melaksanakannya, maka
terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa “pembayaran
sejumlah uang paksa” dan/ atau “sanksi administratif” dan pejabat yang tidak
melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud “diumumkan pada media
massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan tersebut”.
Secara yuridis formal telah memberikan kekuatan atau upaya pemaksa bagi
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengimplementasikan putusannya.
Akan tetapi hanya merupakan pengaturan pokok pelaksanaan eksekusi atau putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara, karena mekanisme dan tata cara pelaksanaannya
belum diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009.
Sehingga dirasakan ketentuan dari ketiga Undang-undang Peradilan Tata Usaha
Negara khususnya Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 masih belum
efektif dalam eksekusi putusan di Peradilan Tata Usaha Negara.
PENUTUP
Putusan PTUN Nomor 10/G/2015/PTUN.ABN yang seharusnya dilaksanakan
oleh Walikota Tidore kepulauan dimana amar putusannya memerintahkan untuk
mencabut keputusan walikota yang digugat tersebut dengan menerbitkan keputusan
baru terkait dengan pemilihan kepala desa ulang di empat desa di tidore kepulauan.
Tidak dapat dilakanakan oleh walikota Tidore kepulauan sebagai pemikul
tanggungjawab hukum meskipun petikan salinan Pusan majelis Hakim PTUN Ambon
dalam perkara Nomor: 10/G/2015/PTUN. ABN telah diterima Pemerintah Kota
Tidore Kepulauan 2 ( dua ) minggu setelah putusan tersebut dibacakan. Sebab tidak
ada dasar hukum dalam UU No 6 Tahun 2014 yang memerintahkan untuk
melaksanakan pemilihan kepala desa ulang
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