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     BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 

yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan 

Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi. 

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan sebuah institusi 

yang cukup penting keberadaannya dalam kehidupan sebuah negara hukum 

(rechtsstaat), yang erat dicirikan oleh adanya pembatasan dan pengawasan 

(control) terhadap setiap aspek tindakan pemerintah, khususnya di negara-

negara berkembang, dalam kehidupan masyarakat sekarang ini lewat program 

pembangunan nasional bagi terciptanya negara kesejahteraan (welfare state), 

yang memang memerlukan kelincahan yang lebih besar dibandingkan dalam 

suatu negara di mana pemerintah hanya bersikap sebagai polisi dan hanya 

bertindak atas permintaan perorangan atau apabila ada kepentingan yang 

dilanggar.
1
 

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan keseluruhan proses atau 

aktifitas Hakim Tata Usaha Negara yang didukung oleh seluruh fungsionaris 
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pengadilan dalam melaksanakan fungsi mengadili baik di Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) 

maupun Mahkamah Agung.
2
 

Badan peradilan yang ada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 

telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut 

diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
3
 

Kewenangan Absolut dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata 

Usaha Negara terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

yang menentukan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Yang dimaksud 

sengketa Tata Usaha Negara tersebut, menurut Pasal 1 Angka 10 Undang 

Nomor 51 Tahun 2009) adalah:
4
 

“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.” 

 

Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara merupakan dasar 

lahirnya sengketa Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 

Nomor 51 Tahun 2009 mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah 

suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha 
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Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan 

final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum 

perdata. Sedangkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan Administrasi 

Pemerintahan adalah:  

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; 

2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan 

eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya 

3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB 

4. Bersifat final dalam arti lebih luas 

5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau 

6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat 

 

Masalah mengenai Sengketa Tata Usaha Negara salah satunya yaitu 

sengekta yang tercantum dalam Putusan Nomor 080/G/2015/PTUN.Smg. 

Kasus sengketa tersebut bermula ketika Penggugat yaitu PT. Amira Sinergi 

Ferrindo mengajukan permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal kepada 

Tergugat yaitu Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu 

Kabupaten Cilacap. 

Terhadap permohonan Izin Prinsip yang dimohonkan oleh Penggugat 

kepada Tergugat, Izin tersebut tidak dapat dikeluarkan dengan alasan bahwa 

sudah keluar Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Cilacap Tentang Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor: 

348/3301/IP/I/PMDN/2014 tanggal 09 september 2014 atas nama PT. 

Primandiri Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk mengambil penelitian hukum dengan judul: ”ANALISIS 
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PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN MASALAH 

SENGKETA TATA USAHA NEGARA TENTANG IZIN PRINSIP 

PENANAMAN MODAL (Studi Kasus Putusan No. 

080/G/2015/Ptun.Smg)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kasus sengketa izin prinsip penanaman modal dalam Putusan 

No. 080/G/2015/PTUN.Smg dilihat dari kompetensi absolut PERATUN? 

2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa 

izin prinsip penanaman modal dalam putusan No. 080/G/2015/ 

PTUN.Smg? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kasus sengketa izin prinsip penanaman modal dalam 

Putusan No. 080/G/2015/PTUN.Smg dilihat dari kompetensi absolut 

peratun. 

2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa 

izin prinsip penanaman modal. 
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Manfaat yang diharapkan dan diambil oleh penulis dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan 

berpikir serta ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum Administrasi 

Negara. 

2. Manfaat Praktis 

a. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pembaca, karena dengan 

adanya penelitian ini memberi pemahaman mengenai penyelesaian 

sengketa tata usaha negara tentang izin prinsip penanaman modal. 

b. Sebagai masukan bagi badan penanaman modal dan perizinan terpadu 

Kabupaten Cilacap, pejabat terkait, pegawai serta lembaga 

peradilan (PTUN). 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap keputusan 

serta tindakan Badan/pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang 

harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dijelaskan 

dalam Pasal 10 ayat (1) yaitu meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, 

ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, 

keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan publik. 
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Timbulnya sengketa Tata Usaha Negara dikarenakan adanya 

keputusan Tata Usaha negara yang melanggar peraturan perundang-undangan 

dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Seperti yang 

sudah diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

Mengenai ketentuan kompetensi absolut peratun, maka diketahui 

bahwa di dalam lingkungan peratun terdapat: 

1. Tergugat, yaitu badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan 

berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan 

kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. (Pasal 1 

Ayat (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) 

2. Penggugat, yaitu orang atau badan hukum perdata yang merasa 

kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara (KTUN). 

(Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) 

3. Obyek sengketa gugatan adalah keputusan tata usaha negara yang 

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan 

tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, final yang 

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 

Permasalahan dalam sengketa ini adalah keputusan tata usaha negara 

yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Cilacap yang ditujukan kepada PT. Primandiri Indonesia 

(Wistina) sebagai Tergugat, dan PT. Amira Sinergi Ferindo sebagai 
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Penggugat. Penggugat dalam hal ini berpendapat bahwa tindakan Tergugat 

dalam mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa telah melanggar 

ketentuan PERDA Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) 

dan ayat (2) serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang 

Penanaman Modal serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan 

yang baik yaitu asas keadilan dan kewajaran. 

Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan/ pejabat tata 

usaha negara dapat dikatakan sah menurut hukum apabila dalam perbuatannya 

memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Selain itu sesuai dengan 

penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 

bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang sah dalam pembuatannya juga 

harus memperhatikan tiga aspek yaitu aspek wewenang, substansial/materiil, 

dan prosedural.
5
 

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang melalui  Pengadilan 

Tata Usaha Negara akan berakhir dengan adanya putusan Hakim. Hukum 

Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenal adanya dua macam putusan, 

yaitu putusan yang bukan putusan akhir dan putusan akhir. Putusan yang 

bukan putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum 

pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dinyatakan selesai. Tujuan dari 

dijatuhkannya putusan yang bukan putusan akhir adalah untuk memungkinkan 
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atau mempermudah pelanjutan pemerikasaan sengketa Tata Usaha Negara di 

sidang Pengadilan.
6
 

Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim setelah 

pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara selesai yang mengakhiri sengketa 

tersebut pada tingkat pengadolan tertentu. Ketentuan yang terdapat dalam 

Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dapat diketahui 

bahwa putusan akhir dapat berupa antara lain sebgai berikut: 

a. Gugatan ditolak 

b. Gugatan dikabulkan 

c. Gugatan tidak diterima 

d. Gugatan gugur 

 

Hakim sebelum menjatuhkan amar putusan terhadap perkara yang 

diperiksanya tentunya akan mempertimbangkan hal-hal yang ada kaitannya 

terhadap perkara yang diperiksa. Pertimbangan hukum Hakim berisi antara 

lain argumentasi atau alasan Hakim yang dijadikan pertimbangan bagi putusan 

yang akan dijatuhkan oleh Hakim.  

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis lebih cenderung menekankan 

penelitian dengan pendekatan hukum yuridis normatif, karena penelitian 

yang dilakukan adalah studi literatur dan dikumentasi peraturan 
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perundang-undangan dan kebijakan serta mempelajari teori-teori maupun 

asas-asas yang berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni suatu penelitian 

yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran serta mendeskripsikan 

data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh mengenai 

pertimbangan hakim tata usaha negara dalam memutus sengketa tata usaha 

negara khususnya dalam kasus PTUN No. 080/G/2015/PTUN.Smg. 

3. Bentuk dan Jenis Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah 

penelitian yaitu: 

1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan.  

3) Putusan No. 080/G/2015/PTUN.Smg tentang Izin Prinsip 

Penanaman Modal 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan 

pustaka maupun dari dokumen berupa bahan hukum, yang 
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memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-

literatur yang berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara serta 

analisis terhadap pertimbangan hukum hakim Tata Usaha Negara 

dalam Putusan No. 080/G/2015/PTUN.Smg. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan 

mengumpulkan data-data dengan mencari, mencatat, melakukan 

inventarisasi, dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan kajian yang akan diteliti. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika 

deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi 

kasus yang bersifat khusus atau individual. Data pada penulisan hukum 

dilakukan melalui pendekatan kualitatif yaitu analisa terhadap analisa data 

yang tidak bisa dihitung. Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan 

pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian 

tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum 

akan diinterpretasikan untuk menjawab persoalan dalam perumusan 

masalah dan diharapkan dapat memperluas wawasan khususnya dalam 

bidang hukum administrasi negara. 
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F. Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan pemahaman isi dari penelitian ini maka penulis 

memyusun sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut: 

Bab I berisi Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika skripsi. 

Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang menguraikan dasar teori yang 

berkaitan dengan judul penelitian seperti berbagai terminologi dalam 

kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha 

Negara, Kompetensi Abolut Peratun, Perizinan, serta Penanaman Modal. 

Bab III berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis 

akan menguraikan dan membahas mengenai jawaban atas permasalahan yang 

dikaji, yaitu tentang kasus sengketa izin prinsip penanaman modal dilihat dari 

kompetensi absolut peratun, serta analisis pertimbangan hukum hakim dalam 

memutus sengketa izin prinsip penanaman modal dalam putusan No. 

080/G/2015/PTUN.Smg. 

Bab IV berisi Penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran terkait 

dengan permasalahan yang diteliti. 


