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RINGKASAN

Titik Singgung Antara Kompetensi Pengadilan Tipikor Dan Pengadilan Tata

Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Wewenang

Pejabat pemerintah perlu memperhatikan asas legalitas, asas perlindungan hak
asasi manusia, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas tidak
menyalahgunakan kewenangan sendiri diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 yaitu
Pasal 10 ayat (1) huruf e. Asas ini mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat
pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi
atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan
tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan
kewenangan.

Untuk mengetahui penyalahgunaan wewenang harus dilihat dari segi sumber
wewenang berasal. Hukum administrasi di setiap penggunaan wewenang di dalamnya
terkandung pertanggungjawaban, tapi tidak semua pejabat yang menjalankan
wewenang itu secara otomatis memikul tanggung jawab karena harus dapat melihat
apakah pejabat yang bersangkutan yang memikul jabatan tersebut, dari sudut pandang
cara memperoleh dan menjalankan wewenang.

Pada hukum administrasi asas legalitas mencakup tiga aspek, yaitu : wewenang,
prosedur dan substansi. Artinya wewenang, prosedur dan substansi harus berdasarkan
peraturan perundang-undangan, karena pada peraturan perundang-undangan sudah
ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, bagaimana
prosedur untuk mencapai suatu tujuan dan menyangkut tentang substansinya.

Menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan
kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang
bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan
pribadi, kelompok atau golongan;

2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah
benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa
kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;

3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang
seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah
menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Pasal 3 UU Tipikor merupakan pasal yang khusus digunakan untuk menjerat
pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Muncul persoalan ketika dipertanyakan
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konsepsi penyalahgunaan wewenang dalam UU Tipikor, UU Tipikor sendiri tidak
mengatur sama sekali mengenai definisi maupun batasan penyalahgunaan wewenang.

Justru batasan maupun definisi diatur dalam UU AP, bahkan sampai mekanisme dan
hukum acara penyelesaiannya juga diatur dalam UU AP.

Bertumpu pada penjelasan di atas, maka legal issu yang dapat diajukan dalam
penelitian ini adalah kompetensi pengadilan mana yang berwenang mengadili kasus
penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara apakah pengadilan
Tipikor atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kompetensi badan peradilan adalah kekuasaan atau kewenangan  dari suatu badan
peradilan untuk mengadili atau memeriksa suatu perkara. Kewenangan atau
kompetensi badan-badan peradilan berdasarkan pada doktrin di Indonesia dibedakan
menjadi 2 macam yaitu : 1. Kewenangan mengadili secara absolut (Atribusi kekuasaan);
dan 2. Kewenangan mengadili secara relatif (Distribusi kekuasaan).

Kompetensi Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili
penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara adalah tergantung pada
mensrea atau niat jahat dari pelaku. Jika terbukti ada niat jahat dari pelaku maka yang
berwenang untuk memeriksa dan mengadili penyalahgunaan wewenang yang
merugikan keuangan negara adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Jika
tidak ada niat jahat dari pelaku (karena kelalaian semata-mata) maka yang berwenang
untuk memeriksa dan mengadili penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan
negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
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BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan dasar bagi pejabat

pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan negara

selayaknya dapat ditegakan dengan baik, demi terwujudnya good governance. Selain

itu, pejabat pemerintah perlu memperhatikan asas legalitas, asas perlindungan hak

asasi manusia, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas tidak

menyalahgunakan kewenangan sendiri diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 yaitu

Pasal 10 ayat (1) huruf e.

Asas ini mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk tidak

menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain

dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui,

tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Dan dipertegas dalam Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, bahwa, badan

dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu

meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukkan wewenang,

dan atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau hukum pidana pada

umumnya tidak ditemukan penjelasan mengenai konsep "penyalahgunaan wewenang",

namun konsep tersebut dijelaskan dalam ilmu hukum administrasi.



4

Untuk mengetahui penyalahgunaan wewenang harus dilihat dari segi sumber

wewenang berasal. Hukum administrasi di setiap penggunaan wewenang di dalamnya

terkandung pertanggungjawaban, tapi tidak semua pejabat yang menjalankan

wewenang itu secara otomatis memikul tanggung jawab karena harus dapat melihat

apakah pejabat yang bersangkutan yang memikul jabatan tersebut, dari sudut pandang

cara memperoleh dan menjalankan wewenang.

Pada hukum administrasi asas legalitas mencakup tiga aspek, yaitu : wewenang,

prosedur dan substansi. Artinya wewenang, prosedur dan substansi harus berdasarkan

peraturan perundang-undangan, karena pada peraturan perundang-undangan sudah

ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, bagaimana

prosedur untuk mencapai suatu tujuan dan menyangkut tentang substansinya.

Menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan

kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang

bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan

pribadi, kelompok atau golongan;

2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah

benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa

kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;

3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang

seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah

menggunakan prosedur lain agar terlaksana

Rezim penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha

Negara yang akan kita singkat menjadi UU PTUN yang semula dinormatifkan dalam UU
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PTUN menjadi lenyap dalam perubahan UU PTUN. Sirnanya penyalahgunaan wewenang

dalam UU PTUN tersebut bukan berarti penyalahgunaan wewenang secara strict tidak

lagi dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan ke PTUN. Frasa “dapat” dalam

pasal 53 tersebut membuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan penyalahgunaan

wewenang ke PTUN.

Setelahnya diikuti dengan lahirnya UU Nomor. 30 Tahun 2014 tentang

Administasi Pemerintahan selanjutna akan kita singkat menjadi (UU AP) mengenai

penyelesaian sengketa penyalahgunaan wewenang ditegaskan menjadi ranah

kompetensi absolut PTUN, pengaturan penyalahgunaan wewenang dimuat dalam pasal

17, 18, 19, 20, dan 21.

Penegasan penyelesaian sengketa penyalahgunaan wewenang ini bukan berarti

tidak meninggalkan persoalan sama sekali, justru hal ini semakin memperumit

penegakan hukum terhadap sengketa penyalahgunaan wewenang, baik dalam ranah

administrasi maupun ranah pidana.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kita singkat menjadi UU PA sebagai

Undang-Undang yang memiliki semangat rezim hukum administrasi menemui

pertentangan jika berhadapan vis a vis dengan penyalahgunaan wewenang dalam

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang kita singkat menjadu UU Tipikor. Menelisik

pasal 3 UU Tipikor, telah dinyatakan mengenai pejabat yang menyalahgunakan

wewenang dapat diancam dengan delik korupsi. Dualisme hukum terjadi terhadap
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penyelesaian sengketa penyalahgunaan wewenang, baik kompetensi PTUN maupun

Pengadilan Tipikor.

Pengaturan yang berbeda terjadi dalam dua UU, baik UU AP maupun Tipikor. UU

AP mengatur bahwa penyelesaian penyalahgunaan wewenang ke PTUN namun

tentunya setelah didahului oleh pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah

(APIP). Hasil audit APIP dapat dijadikan bahan adanya indikasi telah terjadi

penyalahgunaan wewenang dalam suatu instansi atau lembaga pemerintah.

APIP yang dimaksud adalah BPKP, Itjen, Itwilprop, Itwil kabupaten/kota, tidak

termasuk BPK. Pemeriksaan oleh APIP tentunya hanya berkonsekuensi hukum

administrasi, berupa teguran, peringatan, dan administratif. Lain halnya

penyalahgunaan wewenang dalam UU Tipikor berkonsekuensi hukum pidana, ancaman

sanksi penjara, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus sifat

melawan hukumnya.

Pasal 3 UU Tipikor merupakan pasal yang khusus digunakan untuk menjerat

pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Muncul persoalan ketika dipertanyakan

konsepsi penyalahgunaan wewenang dalam UU Tipikor, UU Tipikor sendiri tidak

mengatur sama sekali mengenai definisi maupun batasan penyalahgunaan wewenang.

Justru batasan maupun definisi diatur dalam UU AP, bahkan sampai mekanisme dan

hukum acara penyelesaiannya juga diatur dalam UU AP.
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Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini, dimuat dalam

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU

PTPK), “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda

paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00”.

Pengertian mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi

dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang

bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan

kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;

2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah

benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan

kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan

lainnya; dan
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3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang

seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah

menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

B. PERMASALAHAN

Bertumpu pada penjelasan di atas, maka legal issu yang dapat diajukan dalam

penelitian ini adalah kompetensi pengadilan mana yang berwenang mengadili kasus

penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara apakah pengadilan

Tipikor atau Pengadilan Tata Usaha Negara ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan :

1. Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis

kempetensi peradilan manakah yang berwenang mengadili dan memeriksa

perkara penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara;

2. Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban dari

permasalahan hukum yang terjadi.

Manfaat :

1. Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan hukum Acara Pidana, dan ;

2. Penelitian ini secara praktis dapat menjadi bahan masukan bagi Praktisi

Hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Advocat.

3. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kepentingan edukasi atau dalam

dunia pendidikan
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BAB II.

LANDASAN TEORI/KONSEPSIONAL

Dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3)

yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara

Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan

kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang

biasa digunakan dalam bahasa Inggeris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah

‘the rule of law, not of man’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum

sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari

skenario sistem yang mengaturnya.

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat

hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan

dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan

social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran

hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (law making) dan ditegakkan

(law enforcing) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang

paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum

dasar yang berkedudukan tertinggi (the supreme law of the land), dibentuk pula

sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘the guardian’ dan sekaligus ‘the

ultimate interpreter of the constitution’.
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Sebelum berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

maka konsep penyalahgunaan wewenang yang digunakan aparat penegak hukum

adalah bersumber dari doktrin atau pendapat sarjana di bidang hukum administrasi.

Dalam doktrin pengertian “penyalahgunaan wewenang” menurut Jean Rivero dan

Waline, yang diartikan dalam 3 (tiga) wujud:1

– penyalahgunaan wewenang dalam arti untuk melakukan tindakan-

tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk

menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;

– penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut

adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari

tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau

peraturan-peraturan lain; dan

– penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang

seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah

menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI (“Puspenkum Kejagung”) yang diakses

dari laman resmi Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan antara lain bahwa

penyalahgunaan wewenang mengacu pada UU Pemberantasan Tipikor

adalah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat padanya

karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan negara atau perekonomian

Negara.

1Indriyanto Seno Adji, 2007, Korupsi Kebijaksan Aparatur Negara & Hukum Pidana, CV. Diadit Media,
Jakarta, h. 13 – 14.
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Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/PID/2004. Dalam putusan tersebut dikatakan

bahwa pengertian "menyalahgunakan kewenangan" tidak ditemukan eksplisitasnya

dalam Hukum Pidana, maka Hukum Pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata

yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. Hal ini berangkat

dari hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda

dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika

Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat

dalam cabang hukum lainnya (De Autonomie van bet Materiele Strafrecbt).

Putusan Mahkamah Agung RI. No.1340 K / Pid / 1992 tanggal 17 Februari

1992 (“Putusan MA”) sewaktu adanya perkara tindak pidana korupsi yang dikenal

dengan perkara "Sertifikat Ekspor". Mahkamah Agung RI mengambil alih pengertian

"menyalahgunakan kewenangan" yang ada pada Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU

PTUN”) yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud

diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan "Detournement de pouvoir".

Konsep penyelahgunaan wewenang rezim tindak pidana korupsi di atas, berbeda

dengan konsep penyalahgunaan wewenang rezim Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 17 ayat (2) UU NO: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

menentukan bahwa larangan penyalahgunaan wewenang meliputi:
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1. larangan melampaui wewenang;

2. larangan mencampuradukan wewenang; dan/atau

3. larangan bertindak sewenang-wenang.

Selanjutnya yang dikategorikan tindakan melampaui wewenang adalah:

- bertindak melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;

- bertindak melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau

- bertindak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindakan badan dan/atau Pejabat pemerintah yang dikategorikan mencampuradukan

wewenang adalah:

- bertindak di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan;

dan/atau

- bertindak bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.

Sedangkan tindakan badan dan/atau Pejabat pemerintah yang dikategorikan bertindak

sewenang-wenang adalah:

- bertindak tanpa dasar Kewenangan; dan/atau

- bertindak bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap.

Akibat hukum dari masing-masing tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut diatas,

adalah:

- Jika tindakan atau keputusan itu dilakukan dengan melampaui wewenang dan

dilakukan secara sewenang-wenang, maka tindakan atau keputusan itu adalah

TIDAK SAH apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap.
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- Jika tindakan atau keputusan itu dilakukan dengan mencampuradukan

wewenang, maka tindakan atau keputusan itu adalah DAPAT DIBATALKAN

apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengawasan terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang menurut Pasal 20 UU No.

30 Tahun 2014 adalah dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah). Hasil

Pengawasan APIP dapat berupa:

- Tidak terdapat kesalahan;

- Terdapat kesalahan administratif; atau

- Terdapat kesaahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Jika hasil pengawasan APIP terdapat kesalahan administratif, maka dilakukan tindak

lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Jika hasil pengawasan APIP terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan

kerugian keuangan negara, maka dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkan hasil

pengawasan.

Pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila

kesalahan administrative tersebut terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan

wewenang. Sedangkan pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Pejabat

Pemerintahan, apabila kesalahan administrative tersebut terjadi karena adanya unsur

penyalahgunaan wewenang.
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ROADMAP PENELITIAN

Tahap Awal

- Menemukan Isu
Hukum yang
relevan dalam
pembelajaran
hukum acara

- pembuatan
proposal

Tahap Penelitian

-mencari bahan-
bahan hukum
melalui media,
elektronik dan cetak

- mengumpulkan
bahan-bahan hukum
kebijakan /UU

Tahap Penelitian

Setelah pengumpulan
bahan-bahan penelitian
selanjutnya menganalisis
dan mencari solusi
jawaban permasalahan

Tahap Akhir Penelitian

- Pengentrian data dan
input bahan-bahan
penelitian

- Pembuatan Laporan
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BAB III.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Secara umum penelitian norma yuridisi dipahami hanya merupakan

penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam

peraturan perundang-undangan. Sedangan penelitian hukum normatif lebih

luas.2 Penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk

menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi

normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian

hukum normatif, yaitu  jenis penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan,

menemukan dan mengolah serta menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari

peraturan perundangan-undangan dan literatur-leteratur.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan yaitu :

a) Pendekatan konsep (conceptual approach), yakni suatu pendekatan yang

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang

di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan

doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam

2 Jhony Ibrahim dalam Vidya Prahasacita “Hukum Yuridis” postingan http//https://business-
law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yurudis.
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membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum

yang diteliti.

b) Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan

dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang diteliti.

c) Pendekatan Kasus (Case Approach) adalah pendekatan dengan melakukan

pengkajian atau telaahan  terhadapkasus-kasus yang berkaitan dengan

materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan

yang berupa buku-buku, laporan dan hasil penelitian ilmiah, putusan-putusan

pengadilan dan bahan pustaka lainnya yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau BW, Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001.

b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer, yang berupa hasil penelitian, buku-buku

teks, putusan pengadilan (Hakim) dalam perkara pidana dan jurnal ilmiah

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum

primer maupun bahan hukum skunder yang berupa kamus, ensiklopedia.3

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam proses pengumpulan bahan/data, peneliti akan menggunakan

studi dokumenter, yaitu pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang berupa

peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, literatur, putusan pengadilan dan

karya tulis yang berhubungan dengan kriteria-kriteria dokumen elektronik

sebagai alat bukti dan pembuktian dokumen elektronik dalam perkara pidana.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul yang diperoleh dari hasil studi

kepustakaan, maka selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis secara

3Mukti Fajar ND Dan Yulianto Achmad, “Dualism Penelitian Hukum Normative Dan Empiris”, Cetakan I
Penerbit Pustaka Fajar.Jogyakarta. 2010, Halaman 157-158



18

penafsiran. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode

penemuan hukum yang memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai teks

undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan

dengan peristiwa tertentu. sehingga diperoleh jawaban atas permasalan yang

dirumuskan. Metode penarikan kesimpulan dengan cara deduktif yaitu suatu

penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat

khusus.
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BAB IV

PEMBAHASAN

1. KOMPETENSI PENGADILAN

Kompetensi badan peradilan adalah kekuasaan atau kewenangan  dari suatu badan

peradilan untuk mengadili atau memeriksa suatu perkara. Kewenangan atau

kompetensi badan-badan peradilan berdasarkan pada doktrin di Indonesia dibedakan

menjadi 2 macam yaitu :

1. Kewenangan mengadili secara absolut (Atribusi kekuasaan).

2. Kewenangan mengadili secara relatif (Distribusi kekuasaan).

1.1. Kewenangan Mengadili Secara Absolut (Atribusi Kekuasaan)

Kewenangan mengadili berdasarkan pembagian kekuasaan (Atribusi kekuasaan) antara

badan-badan peradilan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No 48 Tahun

2009 Tentang kekuasaan kehakiman meliputi : badan peradilan dalam lingkungan

peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

 Peradilan umum (UU No 2 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU Nomor

49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 Tentang Peradilan Umum). Kompetensi absolut Peradilan umum

(Pengadilan negeri) adalah memeriksa dan menyelesaikan perkara pidana yang

dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata,kecuali apabila Undang-

undang menetapkan lain.
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 Peradilan agama (UU No 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 50

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama). Kompetensi absolut Peradilan agama adalah

memeriksa dan memutus perkara perdata bagi yang beragama islam yang

mencakup :

o Perkawinan.

o Kewarisan,wasiat dan hibah menurut hukum islam.

o Infaq dan sadaqah.

o Ekonomi syariah.

 Peradilan militer ( UU No 31 tahun 1997 Tentang Peradilan militer). Kompetensi

absolut Peradilan militer adalah memeriksa dan memutus perkara pidana yang

dilakukan oleh anggota TNI.

 Peradilan tata usaha negara ( UU No 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan

UU. NO. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kompetensi absolut

Peradilan tata usaha negara adalah Memeriksa dan memutus perkara sebagai

akibat dikeluarkannya keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat

konkrit,individual dan final.

1.2. Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Distribusi Kekuasaan).

Kompetensi Relatif (Distribusi kekuasaan) adalah kewenangan mengadili perkara

berdasarkan pembagian daerah hukum pengadilan yang sejenis. Di dalam Hukum acara

perdata,kewenangan relatif tersebut diatur dalam pasal 118 HIR/Pasal 142 RBG,
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misalnya susunan dan kedudukan Peradilan umum (Pengadilan negeri). Adapun

susunan kedudukan Pengadilan negeri, Pengadilan tinggi, dan mahkamah agung yaitu :

Pengadilan negeri (PN) berkedudukan di kota/ibukota kabupaten dan pejabat

didalamnya diantaranya : Ketua Pengadilan negeri,Wakil ketua pengadilan negeri,Hakim

anggota,Panitera,Panitera pengganti dan juru sita.

Pengadilan tinggi berkedudukan di ibukota Propinsi dan pejabat di dalamnya

diantaranya : Ketua Pengadilan tinggi,Wakil ketua pengadilan tinggi,Hakim

tinggi,Panitera/sekretaris, yang bertugas mengadili perkara Pidana dan perdata pada

tingkat banding/Peradilan ulangan.

Mahkamah agung berkedudukan di Jakarta, kewenangan Mahkamah agung yaitu :

 Memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat kasasi.peninjauan kembali.

 Menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili pengadilan di bawahnya.

 Uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

 Mengadakan pengawasan di lingkungan peradilan.

2. KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM TINDAKAN

PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun

1986 sebagaimana diubah dengan UU. NO. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

adalah memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara.
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Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 51

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengkonsepkan bahwa yang dimaksud dengan

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 keputusan tata

usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan Tata Usaha Negara adalah

administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan

pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Selanjutnya yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang

berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan

perundang�undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

2.1. Parameter Penyalahgunaan Wewenang Versi UU Nomor. 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Meskipun secara eksplisitas tidak dinyatakan, akan tetapi secara inplisitas

mengenai Penyalahgunaan Wewenang dinamakan di dalam pasal 53 ayat 2 sub b

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara.
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Ketentuan dalam pasal dan ayat ini adalah merupakan salah satu alasan yang dapat

dipergunakan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

Adapun bunyi selengkapnya dari pasal 53 ayat 2 sub Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarakan keputusan

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan

lain dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut.

Norma yang dirumuskan di dalam pasal  53 ayat 2 sub undan-undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut baru secara eksplisitas

diberi nama atau entitas sebagai penyalah gunaan Wewenang adalah oleh penjelasan

pasal 53 ayat 2 sub b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara sebagai berikut.

Dasar pembatalan ini sering disebut sebagai Penyalahgunaan wewenang. Setiap

penentuan norma-norma hukum di dalam tiap pertauran itu tentu dengan tujuan dan

maksud tertentu, oleh karna itu, penerapan ketentuan tersebut harus selalu sesui

dengan tujuan dan maksud khusus diadakanya peraturan yang bersangkutan. Dengan

demikian, peraturan yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk diterapkan guna

mencapai hal-hal yang diluar maksud tersebut. Dengan begitu wewenang material

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dalam mengeluarakan

keputusan Tata Usaha Negara juga terbatas pada ruang lingkup maksud bidang khusus

yang telah ditentukan dalam peraturan dasarnya. Contoh: Keputusan Tata Usaha
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Negara memberi ijin bangunan atas sebidang tanah, padahal dalam peraturan dasarnya

tanah tersebut diperuntungkkan jalur hijau.

Oleh karena menurut ketentuan Pasal 53 ayat 2 sub b Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan posisi hukum

RECHTPOSITIE Penyalahgunaan Wewenang sebagai salah satu alasan gugatan, maka

subjek yang minta penilaian adalah orang atau badan hukum perdata sebagaimana

dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara. Seseorangt atau badan hukum perdata dalam undang-undang nomor 30 tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di dalam pasal 1 angka 15 dimaksud dalam

kualifikasi warga masyarakat.

Berdasakan ketentuan pasal 53 ayat 2 sub b undang-undang nomor 5 tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasn pasal tersebut, maka

parameter untuk mengukur ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang adalah;

1. Legalitas wewenang pejabat pemerintah itu sendiri. Wewenang pejabat

pemerintah tersebut dapat bersumber dari wewenang atribusi, wewenang

delegasi, dan/atau wewenang mandat.

2. Tujuan dan maksud diberikannya wewenang kepada Pejabat Pemerintah di

dalam norma hukum yang mengatur masalah wewenang.

Objek penilaian penyalahgunaan wewenang yang diatur di dalam pasal 53 ayat 2

sub b undang-undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

adalah keputusan tata Usaha negara yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh pejabat



25

pemerintahan, tidak termaksud tindakan pejabat pemerintahan yang sifat faktual, nyata,

kongkrit yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Sehingga terhadap

penyalahgunaan, wewenang yang berkaitan dengan tindakan faktual, nyata atau

kongkrit yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan tidak dapat di uji di pengadilan tata

usaha negara.

Pembuktian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang di

depan persidangan sesuai ketentuan pasal 107 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usah Negara dan penjelasan pasal 107 tergantung dari

pembagian beban pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tunggal Pengadilan

Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara.

Salah satu contoh Yurisprudesi Mahkamah Agung RI yang berkenaan dengan

parameter penyalahguanaan wewenang adalah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 09

K/TUN/1994 tanggal 21 Maret 1995, dengan para pihak ketua panitia penyelesaian

perselisihan perburuhan pusat P4P dan PT. Asuransi Kredit Indonesia PT. Askrindo

sebagai pemohon kasasi I dan II dahulu sebagai Terguga dan Tergugat II Intgervensi

melawan Subarno Sukama sebagai Termohon kasasi dahulu penggugat.

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor; 09 K/TUN/1994 tanggal 21 Maret

1995 dipertimbangkan bahwa Termohon kasasi Subarno Sukarman telah melakukan

kesalahan penggelapan uang premi dari PT Asuransi Kredit Indonesia ke Rekening istri

Termohon kasasi. Atas dasar pertimbangan hukum tersebut Pemohon Kasasi I dan II

dahulu sebagai Tergugat dan tergugat II Intgervensi tidak melakukan penyalahgunaan
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wewenang dalam mengeluarkan objek senkgketa surat keputusan panitia penyelesaian

perburuhan pusat tanggal 18 maret 1992 Nomor; 226/98/13-8/DK/PHK/3-2.

Lembaga yang melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan menurut

undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah

Pngadilan Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara dalam tingkat banding, Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi, dan dalam

tingkat penijauan kembali adalah Mahkamah Agung.

Pasca Undang-Undang Nomor 9Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-

undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai

penyalahgunaan wewenang sebagaimana di introduksi di dalam pasal 53 ayat 2 sub b

undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pereadilan Tata Usaha Negara dirubah

menjadi pasal 53 ayat 2 sub b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menjadi.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas

umum pemerintahan yang baik. Penjelasan pasal 53 ayat 2 sub b Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004. Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

adalah;

o Kepastian Hukum

o Tertip Penyelenggaraan negara

o Proporsiomlitas

o Profesionalitas

o Angkutabilitas
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Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Penyalahgunaan wewenang menurut pasal 53 ayat 2 sub b undang-undang Nomor 9

Tahu 2004 Tentang Perubhan atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara tidak dimasukkan sebagai salah satu bagian atau

kelompok dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

2.2. Parameter Penyalahgunaan Wewenang Versi UU Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah

melakukan rekonstruksi terhadap konsep penyalahgunaan wewenang yang sudah

mapan sebagaimana dikenal dalam dokrit maupun dalam pasal 53 ayat 2 sub b

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Penyalahgunaan wewenang sebagai norma perintah yang merupakan bagian dari

salah satu Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana tercantum di dalam

bab V bagian ketiga Asas-asas Umum pemerintahan yang baik. Pasal 10 UU No.

30/2014 menentukan bahwa AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi

asas.

a. Kapasitas Hukum

b. Kemanfaatan

c. Ketidakberpihakan

d. Kecermatan

e. Tidak menyalahgunaka kewenangan

f. Keterbukaan
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g. Kepentingan umum dan

h. Pelayanan yang baik.

Sedangkan Asas-asas umum lainnya diluar AUPB dapat diterapkan sepanjang dijadikan

dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekutan

hukum yang tetap.

Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang kita singkat menjadu AUPB di dalam

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan

ditempatkan sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan Administrasi

pemerintahan bersama dengan asas legalitas, asas perlundungan terhadap hak asasi

manusia sebagaimana tercantum didalam pasal 5 dan AUPB ditempatkan sebagai dasar

penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan bersama dengan

peraturan perundang-udangan sebagaimana ditentukan di dalam pasal 8 ayat 2 huruf b

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Sedangkan mengenai pengertian Asas-asas Umum pemerintahan yang baik

AUPB menurut ketentuan pasal 1 angka 17 adalah prinsip yang digunakan sebagai

acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarakan

keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Dalam kaitan dengan penyalahggunaan wewenang sebagai bagian dari Asas-

asas Umum Pemerintahan yang baik diberikan pengertian di dalan penjelasan pasal 10

ayat 1 huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

pemerintahan sebagai berikut; Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas

yang mewajibkan setiap badan dan/atau pajabat pemerintahan tidaka menggunakan
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kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain dan tidak sesuai

dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut,tidak melampui, tidak

menyalahgunakan, dan/atau taidak mencapuradaukan kewenangan. Frasa 'mewajibkan'

menunjukan bahwa norma tidak menyalahgunakan kewenangan merupakan norma

perintah.

Jika dibandingkan dengan pengertian penyalahgunaan wewenang  yang terdapat

di dalam eks pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradialn Tata Usaha Negara terdapat perbedaan dari segi

isi/intense/sense/konprehensi atau ciri-ciri atau unsur-unsur yang membentuk konsep

penyalahgunaan wewenang eks pasal 53 ayat 2 sub Undang-undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ciri-ciri atau Unsur-unsur yang membentuk konsep penyalahgunaan wewenang

eks pasal 53 ayat 2 sub Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara adalah terdiri dari;

- Badan atau pejabat tata usaha negara

- Pada waktu mengeluarkan keputusan

- Telah menggunakan wewenangnya

- Untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

Ciri-ciri atau unsur-unsur yang membentuknya bersifat kumulatif  artinya harus

terpenuhi keseluruhannya baru dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan

peyalahguanaan wewenang. Ciri-ciri atau unsur-unsur yang membentuk konsep tidak
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menyalahgunakan kewenangan merut pasal 10 ayat 1 huruf e Undang-undang nomor

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah terdiri dari;

- Mewajibkan setiap Badan dan/atau pejabat pemerintah,

- Tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau

- Kepentingan lain dan

- Tidak sesuai dengan pemberian kewenangan tersebut'

- Tidak melampui, tidak meyalahgunakkan dan/atau

- Tidak mencampuradukan kewenangan.

Ciri-ciri atau unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif-alternatif, dengan pola rumusan

yang bersifat alaternatif-kumulatif tersebut, maka parameter untuk menilai atau

mengukur ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang adalah sebagai berikut;

1. Legalitas wewenang yang dimiliki oleh pejabat Tata Usaha Negara,

2. Maksud dan tujuan pemberian wewenang. Parameter pertama dan kedua

tersebut merupakan parameter kumulatif yang harus terpenuhi terlebih dahulu

sedangkan.

3. Menggunakan  wewenang untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain,

4. Tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan,

5. Tidak menyalahgunakan,dan

6. Tidak mencapuradukan kewenangan.

Konsep Penyalahgunaan wewenang sebagai norma larangan dalam UU 30 Tahun 2014

diatur dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20.

Pasal 17

(1) Badan dan/atau pejabat pemerintah dilarang meyalahgunakan wewenang.
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(2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi;

a. Larangan melampui wewenang;

b. Larangan mencampuradukkan wewenanang dan/atau

c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18

(1) Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang

sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf a apabila keputusan dan/atau

tindakan yang dilakukan;

a. Melampui masa jabatan atau batas waktu berlakunay wewenang,

b. Melampui batas wilayah berlakunya wewenang dan/atau

c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undagan.

(2) Badan atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukan wewenanang

sebagaimana dimakasud dalam pasal 17 ayat 2 huruf b apabila keputusan dan/atau

tindakan yang dilakukan;

a. Diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau

b. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.

(3) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang

sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf c apabila keputusan dan/atau

tindakan yang dilakukan;

a. Tanpa dasar kewenangan dan/atau

b. Bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
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Pasal 17 ayat 2 huruf a, b, dan c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan normanya dirumuskan secara tabulasi dan bersifat kumulatif,

demikiam pula pasal 16 ayat 1 huruf a, b, dan c, ayat 2 huruf adan b ayat 3 huruf a

dan b dirumuskan secara tabulasi  dan bersifat kumulatif-alternatif, maksudnya adalah

untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dapat seluruhnya atau

sebagian dari ketentuan pasal 17 ayat 2  dan pasal 18 ayat 1,ayat  2 ayat 3 terpenuhi.

Dengan pola perumusan norma penyalahgunaan wewenang sebagaimana ditentukan di

dalam pasal 17 ayat 2 dan pasal 18 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-undang Nomor

30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan segi positifnya adalah memudahkan

dalam pengkwalifikasian konsep penyalahgunaan wewenang masuk kedalam spesies

dan sub spesies yang mana penyalahagunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat

pemerintahan.

Mengukur parameter penyalahgunaan wewenang berdasarkan keputusan  pasal 17

ayat2 dan pasal 18 ayat 1, ayat2, dan ayat 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan adalah dengan cara terlebih dahulu memastikan

dasar atau sumber wewenang pejabat pemerintahan, kemudian mengumpulkan fakta

hukum fakta hukum melalui alat bukti lalu di subsim dengan ketentuan pasal 17 ayat 2

huruf a, b, dan c dan pasal 18 ayat 1 huruf a, b, dan c, dan ayat 2 huruf a dan b, dan

ayat 3 huruf a dan b yang mana paling cocok dan pas selanjutnya diambil kesimpulan.

Konsep yang bersifat jamak, yaitu menempatkan penyalahgunaan wewenang sebagai

genus dengan spesiesnya larangan melampui wewenang, larangan mencampuradukan

wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang.
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Akibat Hukum pelanggaran terhadap larangan penyalahgunaan wewenang.

Penyalahgunaan wewenang telah ditetapkan di dalam pasal 17 ayat 1 Undang-undang

nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan sebagai norma larangan.

sebagai norma larangan, ketika dilanggar akan membawa akibat hukum kepada

keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan, demikian pula terhadap pejabat

pemerintahan yang melanggar laranga penyalahgunaan wewenang diberi sanksi,

dengan demikian ketentuan mengenai penylahgunaan wewenang di dalam Undang-

undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan sebagai lek prefecta.

Akibat hukum terhadap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan yang

mengandung unsur penyalahgunaan wewenang diatur di dalam Undang-undang Nomor

30 Tahun tentang Administrasi pemerintahan sebagai berikut;

Pasal 19

(1) Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan

melampui wewenang sebagai mana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf a dan

pasal 18 ayat 1 serta keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan secara

sewenan-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf c dan

pasal 18 ayat 3 tidak apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap.

(2) Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan

mencampuradukan wewenang sebagaimana dimaksuddalam pasal 17 ayat 2
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huruf b dan pasal 18 ayat 2 dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Keputusan dan/atau tindakan baik yang tidak sah maupun yang dapat dibatalkan akibat

hukumnya baru dianggap tidak pernah ada sejak adanya putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum, tidak sah atau pembatalannya bersifat ex tunc, bukan ex nunc.

Dalam praktek pengadilan Tata Usaha Negara, dibedakan antara tidak sah dan batal,

terminology tidak sah dipergunakan ketika keputusan mengandung cacat yuridis dari

segi wewenang, sedangkan batal pergunakan ketika keputusan yang mengandung

cacat yuridis dari asprk prosedural dan cacat yuridus dari aspek material substansial.

Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang.

Pasal 20 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

pemerintahan telah menentukan bahwa yang melakuka pengawasan terhadap larangan

penyalahgunaan wewenang adalah aparat pengawasan intern pemerintah APIP.

Pengawasan Internal pemerintah menurut pasal 1 angka 46 Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang pemerintah daerah adalah terdiri dari Inspektorat Jendral,

Inspektora Provinsi, unit pengawasan lembaga pemerintahan non kementrian, dan

Inspektorat kabupate kota.

Badan pengawas keuangan dan pembangunan termasuk dalam lingkup Aparat

pengawasan Internal pemerintah berdasarkan peraturan presiden Nomor 192 tahu

2015 tentang badan pengawasan keuangan dan pembanguna, didalam pasal 1 ayat 1
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menentukan; Badan pengawasan keuangan dan pembanguna, selanjutnya disingkat

BPKP, merupaka aparat pengawasan inter pemerintahan.

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan inter pemerintah sesuai

ketentuan pasal 20 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

pemerintahan adalah dapat berupa;

a. Tidak terdapat kesalahan,

b. Terdapat kesalahan administrasi, atau

c. Terdapat kesalaha administrasi yang menimbulkan kerugian negara.

Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat

adanya kesalahan administrasi adalah dalam bentuk penyempurnaan administrasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan

didalam pasal 20 ayat 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

pemerintahan.

Tindak lanjut terthadap hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat

adanya kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara dilakukan

pengembalian kerugian negara paling lama 10 sepuluh harin kerja terhitung sejak

diputuskan dan diterbitkannaya hasil pengawasan sebagaimana ditentukan di dalam

pasal 20 ayat 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

pemerintahan.

Pengembalian kerugian negara dibebenkan kepada badan pemerintahan, apabila

kesalahan administrasi  terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

Sebaliknya pengembalian kerugian negara dibebenkan kepada pejabat pemerintahan,
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apabila kesalahan administrasi terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang,

hal ini di atur di dalam pasal 20 ayat 5 dan ayat 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Perlindungan hukum terhadap badan pemerintahan dan/atau pejabat pemerintahan

yang dikenal pengembalian  kerugian negara adalah dapat mengajukan permohonan

pengujian dan/atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang ke pengadilan tata uasah

negara sebagaiman diatur di dalam pasal21 undang-undang nomor 30 tahun 2014

tentag administrasi pemerintahan peratauran mahkama agung nomor 4 tahun 2015.

3. Kompetensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Tindakan

Penyalahgunaan Wewenang.

3.1. Mengukur penyalahgunaan wewenag versi undang-undang nomor 31

tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang

perubahan atas  undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang

pemberantasan tindaka pidana korupsi.

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi

sebagaimana dirumusakan di dalam pasal 3 Undang-undang nomo 31 tahun 1999

tentang pemberantasan  tindak pidana korupsi jo undang-undang nomor20 tahu 2001

tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan

tindak pidana korupsi.
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Menurut komisi pemberantasan korupsi KPK, tindak pidana korupsi dirumuskan

kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut adalah sebagai berikut;

1. Pasal 2,

2. Pasal 3,

3. pasal 5 ayat 1 huruf a,

4. Pasal 5 ayat huruf b,

5. Pasal 5 ayat 2

6. Pasal 6 ayat 1 huruf a

7. Pasal 6 ayat 1 huruf b

8. Pasal 6 ayat 2

9. Pasal 7 ayat 1 huruf a

10. Pasal 7 ayat 1 huruf b

11. Pasal 7 ayat 1 huruf c

12. pasal 7 ayat 1 huruf d

13. pasal 7 ayat 2

14. Pasal 8

15. PASAL 9

16. Pasal 10 huruf a

17. Pasal 10 huruf b

18. Pasal10 huruf c

19. Pasal  11

20. Pasal 12 huruf a

21. Pasal 12 huruf b

22. Pasal 12 huruf c

23. Pasal 12 huruf d

24. pasal 12 huruf e

25. Pasal 12 huruf f

26. Pasal 12 huruf g
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27. Pasal 12 huruf h

28. Pasal 12 huruf i

29, Pasla 12 B jo pasal 12C dan

30. Pasal 13

Ketiga puluh bentuk /jenis tindak pidana korupsi, oleh komisi pemberantasan

korupsi dikelompokan lagi menjadi 7 tujuh  tipologi yaitu;

1. Kerugian Negara ; Pasal 2, Pasal 3

2. Suap-menyuap ; Pasal 5 ayat 1 huruf a, b, pasal 13, pasal 5 ayat2, pasal 12 huruf a,

dan b, pasal 11, pasal 6 ayat 1 huruf a, dan b, pasal 6 ayat 2 pasal 12 huruf c, dan d.

3. Penggelapan dalam jabatan ;  Pasl 8, pasal 9, pasal 10, huruf a, b, dan c.

4. Pemerasan ; Pasal 12 huruf e, g dan f

5. Pebuatan curang ;  Pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c, dan d pasal 7 ayat 2, pasal 12 hurufa

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan ; pasal 12 huruf i

7. Gratifikasi ; pasal 12B jp pasal 12 C.

Diantara 7 tujuh tipologi korupsi tersebut menurut penulis terdapat penambahan

yaitu kelompok korupsi dengan tanpa kerugian negara , cukup bila mana pelaku korupsi

melakukan tindakan memalsu data-data atau dokumen dikategorikan melakukan tindak

pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam pasal 9 Undang-undang tipikor.

Penyalahgunaan wewenang, sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi

sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 3 bukanlah sebagai unsur atau elemen yang

bersifat tunggal, akan tetatapi bersama dengan unsur atau elemen yang lain yang

membentuk pasal 3 tersebut. Untuk selengkapanya ketentuan pasal 3 Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dikutif secara utuh

sebagai berikut;

Pasal 3



39

'Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana  yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, di pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 satu tahu

dan paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 lima puluh

juta dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 satu milyar.

Jadi unsur atau elemen yang membentuk pasal 3 Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut;

1. Setiap oarang,

2. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan,

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sebagaimana dipaparkan dan dijelaskan pada bab terdahulu Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberanatasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-

undang Nomor 20 Tahun2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mengatu secara

eksplistias maupun inplisitas tentang apa yang dimakasud atau diartikan dengan

menyalahagunakan kewenangan. Hal ini juga diakui oleh para pakar di bidang tindak

pidana korupsi sebagaimana diuraikan dan dipaparkan pada bab terdahulu.

Secara doktrin dan praktek peradilan 'menyalahagunakan kewenangan'

pengadilan tindak pidana korupsi mempertimbangkan mengenai makna atau pengertian

'menyalahgunakan kewenangan' mempergunakan ketentuan yang terdapat didalam
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pasal 53 ayat 2 sub b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata

usaha negara yaitu; menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud

diberikannya wewenang.

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 53 Ayat 2 sub b Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, maka parameter

'menyalahgunakan kewenangan'  yang terdapat didalam pasal 3 Undang-undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentanag perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang pemberantasan tindak pidan korupsi adalah sebagai berikut;

1. Seseorang mempunyai kewenangan publik, dan diangkat dalam jabatan publik.

2. Tujuan dan maksud diberikannya kewenangan publik kepada pejabat publik.

3. Penggunaan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan dan maksud diberikannya

kewenangan.

Berbeda dengan parameter pasal 53 ayat 2 sub b Undang-undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang peradilan tata usah  negara, berdasarkan surat edaran Mahkama

Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012  tentang rumusan hukum hasil rapat

pleno Mahkama Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas , menentukan parameter

yang digunakan untuk mengukur penyalahgunaan wewenang bukan didasrkan pada

penggunaan wewenang yang menyimpang dari maksud tujuan  diberikannya

wewenang, akan tetapi di dasarkan atas jumlah kerugian negara yang ditimbulkan

yaitu ;  jika kerugian negara diatas Rp. 100.000.000,00 seratus juta rupiah, dapat
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diterapkan pasal 2 ayat 1 namun jika nilai kerugian negara kurang dari  Rp.

100.000.000,00 seratus juta rupiah dapat diterap[kan pasal 3.

Berdasarkan surat edaran  Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang

pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno mahkamah agug tahun 2018 sebagai

pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dilakukan perubahan terhadap surat

edaran Mahkamah Agung Repoblik Indonesia nomor 7 tahun 2012 tentang rumusan

hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

khususnya terkait dengan parameter jika kerugian negara  diatas Rp. 100.000.000,00

seratus juta rupiah, dapat diterapkan pasal 2 ayat 1 namun jika nilai kerugian keuangan

negara kurang dari Rp. 100.000.000,00 seratus juta rupiah dapat diterapkan pasal 3

menjadi sebagai berikut;

1. Nilai kerugian negara di atas Rp. 200.000.000,00 dua ratus juta rupiah dapat

diterapkan pasal  2 ayat 1 UUPTPK

2. Nilai kerugian negara sampai dengan Rp. 200.000.000,00 dua ratus juta rupiah

dapat di terapkan pasal 3 UUPTK.

Berdasarkan uaraian di atas dapat dikemukakan adanya pluralisme parameter

palahgunaan wewenang, yang diatur dalam eks pasal 53 ayat 2 sub b Undang-undang

nomor 5 tahun 1986 dengan yang diatur di dalam pasal 17 ayat 2,  pasal 18 ayat 1,

ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi

pemerintahan serta dengan surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2012 jo

surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018.
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3.2. Mengukur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan

Konsep penyalahgunaan wewenang pasca berlakukanya Undang-undang nomor

30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan cakupannya telah diperluas, yang

semula berdasarkan pasal 53 ayat 2 sub b Undang-undang nomor 5 tahun 1986

tentang peradilan tata usaha negara merupakan konsep yang tunggal, kemudian

menjadi konsep yang jamak meliputi;

a. Larangan melampui wewenanag yang terdiri dari;

1. Melampui masa jabatan,

2. Melampui batas wilayah berlakunya wewenang dan/atau

3. Bertentangan dengan ketentuan perundang-undanagan.

b. Larangan mencampuradukan wewenang yang terdiri dari;

1. Diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau

2. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.

c. Larangan bertindak sewenang-wenanag yang terdiri dari;

1. Tanpa dasar kewenangan dan/atau

2. Bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penyalahgunaan wewenang yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 2 sub b

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, merupakan

sub dari larangan mencampuradukan wewenang.

Perluasan EXSPANTION terhadap cakupan konsep penyalahgunaan wewenang

menurut ROMLI ATMASASMITA merupakan penjelasan lebuh rinci dari pengertian istilah

'penyalahgunaan weweanang', sebagaiman yang telah dicantumkan dalam pasal 3

undang-undang Tipikor 1999/2001, tidak terbatas hanya sebagai penjelasan lebih rinci
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menurut ROMLI ATMASASMITA, bahwa undang-undang nomor  30 tahun 2014 tentang

Administrasi pemerintahan merupakan komplementaritas  le complementarite dalam

penerapan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001

tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan

tindak pidana korupsi.

Doktrin yang dikemukakan oleh ROMLI ATMASASMITA bahwa penyalahgunaan

wewenang yang diatur di dalam pasal 17 dan pasal 18 undang-undand nomor 30 tahun

2014 tentang Administrasi pemerintahan merupakan penjelasan lebih rinci mengenai

penyalahgunaan wewenang dan merupakan komplementaritas le complementarite

dalam penerapan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun2001

tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan

tindak pidana korupsi, dengan mengacu kepada doktrin tersebut pengadilan tindak

pidana korupsi dapat menggunakan konsep penyalahgunaan wewenang sebagaimana

dimaksud didalam pasal 17 dan pasal 18 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang

Administrasi pemerintahan.

Mahkamah agug RI tidak perna mengeluarkan surat edaran terkait dapat

tiadaknya pengadilan tindak pidana korupsi dapat menggunakan konsep

penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang diatur di dalam pasal 17 dan pasal 18,

undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, justru

Mahkamah Agung RI  mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2018 terkait dengan
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parameter penyalahgunaan wewenang dengan membuat parameter penyalahgunaan

wewenang diukur dengan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan yaitu, jika nilai

kerugian sampai dengan Rp. 200.000.000,00 dua ratus juta rupiah dapat diterapkan

pasal 3 UUPTK.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, mengenai paramer untuk menentukan

ada tidakanya penyalahgunaan wewenang tidak ada kesatuan, berbeda-beda,

diperlukan adanya kesatua parameter penyalahgunaan wewenang sehinggah

terpenuhinya asas kesatuan uniteit beginsel dan atas kepastian hukum rechtszekerheid

beginsel.

Sebagai bsuatau das sein kenyatan di ketengahkan beberapa putusan pengadilan

tindak pidana korupsi pada pengadilan Negri MATARAM yang terkait pemberian arti dan

makna penyalahgunaan wewenang.

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidanan Korupsi pada pengadilan Negri MATARAM

Nomor ; 3/Pid.Sus/2012/PN.MTR. tanggal 08 Juni 2012 atas nama terdakwa LALU

WIRATMAJA, S.IP. yang di dakwa dengan dakwaan primair pasal 2 ayat 1 jo pasal

18 dan dakwaan subsidair pasal 3 jo pasal 17 dan pasal 18 undang-undang nomor

31 tahun 1999.

Majelis hakim yang memerikas dan memutus perkara nomor ;

3/Pid.Sus/2012/PN.MTR ketika mempertimbangkan mengenai unsur

'menyalahgunakan kewenangan' terlebeih dahulu mengelaborasi tentang arti

kewenangan yang dikaitkan dengan jabatan. Menyalahgunakan kewenangan

majelis hakim memberikan arati atau makana; mengunakan kewenangan,
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kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan untuk tujuan

lain dari yang dimaksud ketika diberikanya kewenangan kesempatan atau sarana

tersebut.

2. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negri MATARAM Nomor;

16/Pid.Sus.TPK/2017/PN.MTR. tanggal 10 Oktober 2017 atas nama terdakwa Drs. H.

RUSYDI, M.Si dengan dakwa primar pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 31 tahun

1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 nomor 31 tahun

1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Majelis Hakim ketika mempertimbangkan mengenai unsur 'menyalahgunakan

kewenangan' terlebih dahulu mengelaborasi tentang pengertian kewenangan,

sumber wewenang, dan mengukur penyalahgunaan wewenang dengan

menggunakan instrumen pasl 17 ayat 2 undang- undang nomor 30 tahun 2014

tentang Administrasi pemerintahan.

3. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negri MATARAM Nomor ;

11/Pid.Sus.TPK/2019/PN.MTR. tnggal 1 Agustus 2019 atas nama terdakwaa M.

NASIR H..M.D yang di dakwa dengan dakwaan primair pasal 2 ayat 1 jo pasal 18

undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan dakwaan subsidair pasal 3 jo pasl 18

undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi.

Majelis Hakim mempertimbangkan unsur menyalahgunakan kewenangan sebagai

berikut; adala menggunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang melekat
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pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduku oleh pelaku untuk tujuan

lain dari maksud  diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Berdasarkan paparan tersebut, setelah berlakunya undang-undang nomor 30

tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah pengadilan tindak pidana korupsi pada

level pengadilan tindak pidana korupsi yang sama yaitu pengadilan tindak pidana

korupsi pada pengadilan Negeri MATARAM parameter penyalahgunaan wewenang

menggunakan parameter yang berbeda yaitu  menggunakan eks pasal 53 ayat 2 sub b

undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dan pasal 17

ayat 2 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Bertumpu pada olah pikir di atas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi

Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili penyalahgunaan

wewenang yang merugikan keuangan negara adalah tergantung pada mensrea atau

niat jahat dari pelaku.

Jika terbukti ada niat jahat dari pelaku maka yang berwenang untuk memeriksa dan

mengadili penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara adalah

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Jika tidak ada niat jahat dari pelaku (karena kelalaian semata-mata) maka yang

berwenang untuk memeriksa dan mengadili penyalahgunaan wewenang yang

merugikan keuangan negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
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