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Ringkasan Eksekutif  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian ‘restatement’ (penjelasan hukum) tentang Asas-
Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang sebelumnya telah dilakukan oleh Tim Peneliti dalam 
program Judicial Sector Support Program (JSSP, 2016).  

Da l am pene l i t i an ‘ r e s t a t em en t ’ 
s ebe lumnya , pendeka tan yang 
d igunakan ada l ah pendeka tan 
doktrinal, dengan tujuan memahami 
perkembangan peraturan, doktrin, 
serta putusan-putusan peradilan, 
terkait penerapan AUPB dalam sistem 
hukum Indonesia. Sedangkan dalam 
penelitian ini, digunakan  pendekatan 
sosio-legal, dengan tujuan memahami 
bagaimana sesungguhnya praktek 
p e n g g u n a a n A U P B d a l a m 
pengambilan putusan oleh hakim di 
pengadilan-pengadilan tata usaha 
negara (PTUN), termasuk bagaimana 

dampak putusan tersebut bagi aparatur pemerintah, serta pandangan para pengambil kebijakan dalam 
menjalankan mandat penyelenggaraan kekuasaan sehubungan dengan penerapan AUPB (lihat tabel 
pertanyaan di atas). 

Dalam penelitian berfokus pada 4 (empat) 
wilayah studi yang pula memilih 5 (lima) 
kasus sengketa Tata Usaha Negara (TUN), 
sebagai metode untuk memahami putusan 
PTUN dan pemberlakuan doktrin AUPB 
dalam praktik. Studi kasus yang digunakan 
adalah mengambil putusan terkait isu 
kepegawaian dan isu sumberdaya alam 
(terutama berkaitan dengan perijinan), serta 
kasus-kasus yang diangkat merupakan 
kasus yang begitu banyak menjadi perhatian 
publik. Wilayah studi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa 
Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan, kelima kasus tersebut adalah: (1) Kasus Margaritha Salean 
terkait sengketa kepegawaian yang terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur; (2) Kasus PLTU Batang di 
Jawa Tengah; (3) Kasus PT SMS perijinan industri semen yang terjadi di Pati, Jawa Tengah; (4) Kasus 
PT Semen Indonesia terkait perijinan industri semen di Rembang, Jawa Tengah; dan, (5) Kasus 
Reklamasi Teluk Jakarta di DKI Jakarta. Kasus-kasus tersebut dipilih setelah menyimak beragam kasus 
yang masuk dalam PTUN, dipilih dengan melihat karakter khas kasusnya. Misalnya, terkait dengan ada 
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atau tidaknya inovasi pertimbangan tafsir AUPB, kontroversial yang mengiringi kasus tersebut, dan 
pembagian sebaran wilayahnya.  

Temuan dalam penelitian sosio-legal memberikan pembelajaran sejumlah hal menarik, yaitu adanya 
beberapa faktor yang mempengaruhi pemberlakuan AUPB, yaitu faktor internal, seperti keragaman 
pendapat hakim dalam menilai apakah AUPB adalah norma penguji tersendiri, keragaman pendapat 
terkait kewenangan hakim dalam menguji AUPB, dan minimnya pengaruh yurisprudensi, serta faktor-
faktor eksternal, seperti perdebatan publik di luar ruang persidangan.  

Keberadaan AUPB sebagai norma penguji tersendiri  
Pertama, terkait keragaman praktek penafsiran hakim pada saat pemeriksaan pendahuluan berlangsung, 
untuk memutuskan diterapkan atau tidaknya AUPB, berikut cara penerapannya. Dari hasil wawancara 
kami dengan sejumlah hakim PTUN, disebutkan bahwa ketika hakim memeriksa gugatan yang disusun 
oleh penggugat dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim akan mengarahkan penggugat untuk 
menguraikan dulu peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar dengan dikeluarkannya 
keputusan tata usaha negara (KTUN) terkait. Kemudian, jika Penggugat menghendaki, ia dapat 
menambahkan uraian argumentasi hukum dalam hal KTUN sebagai obyek sengketa itu dianggap 
bertentangan dengan AUPB.  

Pendapat tadi diamini oleh Hakim PTUN lainnya di Jakarta, bahwa ketika hakim menerima dan 
memeriksa gugatan TUN, dirinya akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah KTUN tersebut 
melanggar peraturan perundang-undangan ataukah tidak. Jika KTUN tersebut melanggar peraturan 
perundang-undangan, maka hakim tidak menelaah lebih jauh mengenai aspek pelanggaran AUPB-nya.  
Namun, dalam hal ini ternyata masih terdapat pendapat berbeda. Sebagian hakim PTUN lainnya 
ternyata berpandangan bahwa AUPB akan tetap perlu ditelaah, melihat bagaimana Pejabat TUN 
menerapkan kewenangan diskresinya, yaitu ketika kebijakan tersebut dikeluarkan, apakah berdasarkan 
ketentuan yang sudah jelas, atau sebaliknya, kurang jelas aturannya.  

Pandangan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan semata dalam pengambilan putusan, 
sesungguhnya hal yang kerap mudah ditemui. Hal ini disebabkan perspektifnya masih dominan 
dipengaruhi oleh pendekatan norma tertulis, khususnya dengan mendasarkan semata peraturan 
perundang-undangan.  

Sehingga, keragaman dan sebaran AUPB dalam sejumlah perundang-undangan tentu membuat 
pengambil keputusan di level pemerintahan maupun hakim semakin semakin memungkinkan 
menggunakannya secara tidak konsisten. Hal ini pula terkait dengan tidak adanya parameter atau kriteria 
yang jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengenai masing-masing asas itu sehingga 
seringkali hakim memberikan makna atau tafsir sendiri berdasarkan pengalaman dan pemahaman yang 
diyakininya masing-masing.  

Dalam konteks putusan PTUN terkait kasus reklamasi di DKI Jakarta, majelis hakim dalam 
pertimbangan hukum menyatakan bahwa objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik: Azas Kecermatan, Azas Ketelitian, dan Azas 
Kepastian Hukum. Sayangnya, majelis hakim hanya menyimpulkan asas-asas ini pada bagian akhir dari 
putusan. Mereka tidak menjelaskan secara rinci indikator tindakan tergugat yang dinilai melanggar asas 
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kecermatan, asas ketelitian, atau asas kepastian hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa AUPB hanya 
digunakan sebagai instrument tambahan, bukan sebagai instrumen utama dan berdiri sendiri dalam 
menguji keputusan pejabat tata usaha Negara.  

Sedangkan dalam kasus kepegawaian Margaritha Salean, Majelis Hakim menimbang bahwa Tergugat 
melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil dan Asas Keterbukaan dalam AUPB. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melanggar Pasal 15 
ayat (2), Pasal 19  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 

Majelis hakim menggali atau tidak melakukan pembuktian terhadap dalil penggugat atau diluar yang 
didalilkan penggugat, yakni asas kepastian hukum, non-diskriminasi dan tertib penyelenggaraan pemerintahan, 
melainkan langsung melakukan pengujian terhadap Asas Keterbukaan 

Kewenangan hakim dalam menguji norma AUPB  
Dalam soal pengujian norma AUPB, ada dua pandangan utama yang terjadi dalam praktik peradilan. 
Pertama, pandangan mengenai AUPB sebagai norma pengujian tersendiri, atau dalam arti sebagai 
tambahan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan pandangan Kedua, lebih 
menempatkan hakim berdasarkan jabatannya (ex-officio) berwenang untuk menguji telah dipenuhinya 
AUPB, atau harus berdasarkan dalil penggugat. 

Pembedaan pandangan atas pengujian norma AUPB yang demikian, sesungguhnya terkait dengan 
pandangan bahwa AUPB tidak selalu digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam 
merumuskan konstruksi hukum dalam suatu perkara gugatan TUN. Hakim TUN memahami bahwa 
AUPB akan ditelaah dan dijadikan bahan pertimbangan, manakala Penggugat memang mendalilkan 
adanya pelanggaran AUPB. Jika Penggugat tidak mendalilkan, maka hakim juga tidak akan menelaah 
kemungkinan adanya pelanggaran AUPB. Bahkan, dalam riset Restatement (Cekli dkk, 2016: 40) 
memperlihatkan bahwa sekalipun Penggugat mendalilkan pelanggaran AUPB, tetapi Majelis Hakim 
tidak secara mendalam merumuskan, menemukan fakta-fakta hukum, dan membuat pertimbangan- 
pertimbangan hukum yang memadai dalam penerapan AUPB (vide: Putusan 5/G/2009/PTUN-KPG).  

Pandangan demikian belum berubah di kalangan hakim PTUN, sekalipun menurut Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), AUPB diakui memiliki 
kedudukan yang sama pentingnya dengan peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini, hakim-
hakim masih tetap berpandangan bahwa Penggugat atau para penggugat dalam menyusun gugatannya 
harus menunjukkan dan menuliskan secara eksplisit UU mana yang dilanggar dalam penerbitan KTUN 
oleh pejabat TUN.  

Pandangan seperti itu tadi sebenarnya berbeda dengan ketentuan yang ada. Karena, dalam kerangka 
normatifnya, Pasal 52 ayat (2) UUAP menyatakan: “Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”. Artinya, KTUN baru bisa dinyatakan 
sah, manakala tidak melanggar kedua-duanya, yaitu tidak melanggar peraturan perundang-undangan, 
sekaligus tidak melanggar AUPB. 

Menariknya dalam wawancara, bahwa keberadaan UUAP itu sendiri ternyata tidak sepenuhnya diterima 
oleh para hakim, karena sebagian hakim berpendapat bahwa UUAP merupakan hukum materiil, 
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sehingga hanya berlaku mengikat kepada penyelenggara pemerintahan. Sementara, undang-undang 
peradilan tata usaha negara (UU PTUN/Peratun; yaitu, UU Nomor 5 Tahun 1986, UU Nomor 9 
Tahun 2004, dan UU Nomor 51 Tahun 2009) dianggap sebagai hukum formil, sehingga hakim PTUN 
(hanya) wajib tunduk terhadap hukum formil dalam memutus perkara.  

Namun demikian, ada pula hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang berpandangan 
bahwa UUAP sebagai hukum payung dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, sehingga 
berbagai peraturan perundang-undangan terkait wajib diharmonisasikan dengan ketentuan UUAP. 
Dengan demikian, baik penyelenggara pemerintahan, maupun hakim, khususnya hakim di lingkungan 
peradilan TUN, wajib tunduk dan patuh terhadap UUAP. 

Dalam salah satu pertimbangan hukum, Majelis Hakim PTUN Semarang yang memeriksa  perkara  
kasus Pati menggunakan AUPB sebagai ―batu uji putusan, yaitu Asas Perlindungan atas Pandangan Atau 
Cara Hidup Pribadi (selanjutnya disebut Asas Perlindungan). Asas ini termasuk salah satu prinsip AUPB 
yang jarang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Menurut Majelis Hakim, Asas Perlindungan 
―menghendaki pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap warga negara. Hal ini adalah 
konsekuensi dari hakikat utama keterlibatan masyarakat, sebagaimana salah satunya keterlibatan dalam 
penyusunan dokumen Amdal, yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat itu sendiri.  

Peran yurisprudensi dan pendidikan hakim dalam penerapan AUPB 
Kemudian, tidak tersedianya direktori yurisprudensi penerapan AUPB dalam perkara TUN, juga ikut 
menciptakan tradisi di mana hakim TUN dalam memutus perkara jarang menggunakan yurisprudensi-
yurisprudensi terkait. Sehingga, dinamika perkembangan Yurisprudensi AUPB menjadi sangat terbatas.  

Pemahaman-pemahaman hakim-hakim PTUN yang demikian, kemungkinan besar dipengaruhi oleh 
latar belakang pendidikan mereka, termasuk pengembangan keilmuan hakim mengenai AUPB. 
Berdasarkan penelusuran rekam jejak pendidikan Hakim TUN di beberapa lokasi penelitian, yaitu di 
Surabaya, Semarang, dan Kupang, kami menemukan bahwa tidak semua hakim di peradilan TUN 
memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 dari konsentrasi Hukum Pemerintahan atau Hukum 
Administrasi Negara. Sebagian hakim, khususnya yang diangkat sejak tahun 1986, banyak yang berasal 
dari jurusan atau peminatan Hukum Pidana atau Hukum Perdata. 

Dalam konteks pendidikan tinggi hukum sendiri, pembahasan AUPB belum sepenuhnya sampai kepada 
studi kasus secara mendalam. Mahasiswa juga belum banyak diperkenalkan mengenai yurisprudensi 
AUPB. Dengan demikian, pemahaman mahasiswa mengenai AUPB sangatlah terbatas.  

Sementara itu, pendidikan cakim (calon hakim) sebenarnya sudah dirancang lebih baik, dengan 
disusunnya sejumlah materi tertentu. Materi pelatihan pendidikan cakim berisi analisis dalam 
memahami proses dan dinamika relasi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat, antara lembaga 
pemegang kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta relasi antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah, terutama jika dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan-keputusan publik.  

Sekalipun demikian, dalam pendidikan cakim perlu juga diajarkan bahwa penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik tidak saja mengacu pada prinsip-prinsip yang bersifat universal berbasis 
pengujian norma AUPB yang telah ada, tetapi juga merujuk atau menggali asas yang kiranya menjadi 
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penting atau relevan atas kasus yang dihadapinya, sebagaimana penggunaan asas kearifan lokal yang 
dijadikan hakim sebagai dasar mengambil putusan (vide: Pertimbangan Putusan PTUN Semarang, 
dalam Kasus Pati).   

Faktor-faktor eksternal dalam penerapan AUPB 
Selain dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pendapat dan pandangan hakim terkait, penerapan AUPB 
juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.  

Dalam proses peradilan kasus TUN terkait perijinan lingkungan misalnya, terdapat sejumlah kegiatan di 
luar pengadilan yang ikut mengiringi atau mengawal, yaitu kegiatan Uji Publik, Eksaminasi, Diskusi 
Film, Seminar dan Amicus Curiae. Sejumlah dokumen hasil kegiatan tersebut pula disampaikan pada 
pengadilan untuk dijadikan bahan pertimbangan. 

Hal ini menarik untuk diamati, karena perdebatan publik terkait suatu putusan tidak hanya terbaca dari 
ruang persidangan, namun dapat diamati dari aktivitas berbagai pihak yang secara terus menerus 
melakukan upaya publik mengawal putusan, yang dilakukan oleh para pihak dalam beragam bentuk, 
seperti aksi-aksi di depan PTUN/PTTUN, atu pula di muka kantor instansi yang menerbitkan ijin 
terkait. Dalam kasus PT Semen Indonesia, bahkan aksi-aksi yang terus dilakukan oleh warga pihak yang 
menolak hadirnya industri semen, melakukan desakan-desakan, termasuk yang dilakukan di depan 
istana, hingga akhirnya ditemui oleh Jokowi langsung untuk mendengar apa yang sedang terjadi dalam 
rencana pertambangan semen tersebut.  

Sekalipun demikian, belum cukup jelas untuk menemukan hubungan antara bagaimana AUPB 
diterapkan dalam putusan terkait faktor-faktor eksternal yang mencoba mempengaruhinya.   

Pelaksanaan AUPB oleh pengambil kebijakan pemerintah 
Dalam hal ini, perubahan paradigma administrasi dalam UUAP 2014 yang penting digarisbawahi adalah 
berlakunya doktrin ‘Fiktif  Positif ’. Fiktif, atau sikap diam Badan atau Pejabat TUN tersebut, merujuk 
pada Keputusan TUN yang tidak berwujud. Ini dapat dianggap sebagai suatu bentuk penolakan, atau 
pengabulan suatu permohonan. Jika Keputusan TUN yang tidak berwujud itu dianggap berisi 
penolakan terhadap permohonan yang diajukan, maka disebut sebagai ‘Fiktif  Negatif ’, sedangkan jika 
Keputusan TUN dianggap mengabulkan permohonan yang telah diajukan, maka disebut sebagai ‘Fiktif  
Positif ’. Ketentuan mengenai Keputusan Fiktif  Negatif  diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU Peratun, 
sedangkan ketentuan mengenai Keputusan Fiktif  Positif  terdapat dalam Pasal 53 UUAP. 

Pembentukan KTUN sebenarnya diharapkan dapat menjembatani ‘legal gap’, atau jurang hukum, antara 
kerangka normatif  sebagaimana diatur dalam UU PTUN, keberlakuan AUPB dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, dan upaya administratif  dalam mendorong pertanggungjawaban hukum administrasi. 
Peran yang telah diambil oleh badan peradilan, dalam hal ini PTUN dan PTTUN dalam lingkungan 
Mahkamah Agung, sesungguhnya telah memberikan perspektif  baru dalam mengawal keberlakuan 
AUPB dalam bentuk yang lebih dalam dan menarik, terutama untuk membangun sistem hukum 
administrasi. Meskipun masih dijumpai putusan-putusan yang argumentasinya kurang lengkap dan 
adanya tafsir-tafsir yang berbeda mengenai keberlakuan AUPB, namun putusan-putusan itu secara 
kualitas “telah dikoreksi” dengan argumentasi yang lebih baik dalam putusan di Mahkamah Agung 
[vide: Putusan MA Nomor 99 PK/TUN/2016].  
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Dalam mendorong efektivitas penerapan AUPB, perlu dicermati adanya ‘legal gap’ antara putusan-
putusan TUN yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan PTUN-PTUN terkait, dengan upaya 
pemberlakuan AUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan sendiri. Bahkan, perkembangan terbaru 
pada kenyataannya justru menunjukkan adanya “perlawanan” dari sejumlah penyelenggara 
pemerintahan untuk tidak perlu mematuhi putusan Mahkamah Agung, sebagaimana terjadi dalam kasus 
Joko Prianto v. Gubernur Jawa Tengah/PT. Semen Indonesia (Kasus Rembang), terkait obyek sengketa 
Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang izin lingkungan PT 
Semen Gresik, yang telah diputus dalam Putusan PK No. 99 PK/TUN/2016. Kementerian 
Perindustrian, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), pejabat daerah, justru 
beramai-ramai mendorong diabaikannya putusan Mahkamah Agung (“Kalah di MA, DPR RI Tetap 
Dukung Semen Indonesia Bangun Pabrik Baru di Kabupaten Rembang”, Tribun News, 18 Oktober 
2016).  

Contoh kasus di atas tentu mengundang lahirnya sebuah pertanyaan penting terkait efektivitas 
pelaksanaan putusan TUN yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, perlu kiranya 
ditinjau lagi bagaimana seharusnya para pejabat publik membuat suatu pertimbangan terkait KTUN 
dan belajar untuk lebih menghargai atau menghormati putusan pengadilan. Jadi, bukan semata 
mengeksekusi putusan pengadilan saja, melainkan mengkaji dan menerapkan substansi putusan terkait, 
yaitu memastikan keberlakuan AUPB dalam setiap penyelenggaraan administrasi pemerintahan.  

Faktor-faktor penting lainnya dalam memahami efektivitas keberlakuan AUPB sesungguhnya pula 
berkaitan dengan sejumlah hal, yang sekaligus menjadikan rekomendasi dalam penelitian ini, yakni:  

(1)Pengembangan kapasitas aparat penyelenggara pemerintahan  

Upaya untuk memperkuat kapasitas ini diperlukan dalam rangka implementasi putusan, terutama di 
level pengambilan kebijakan pemerintah. Perkembangan baru terkait salah satunya, perubahan 
paradigma administrasi dalam UUAP 2014 yang penting adalah tentang berlakunya Fiktif  Positif. 
Keputusan Fiktif  Negatif  terdapat dalam ketentuan Pasal 3 UU Peratun dan ketentuan mengenai 
Keputusan Fiktif  Positif  terdapat dalam Pasal 53 UUAP. Pergeseran ini harus terus dikembangkan dan 
diperkuat pemahamannya bagi penyelenggara pemerintahan dalam rangka mengefektifkan keberlakuan 
AUPB dalam praktek penyelenggaraan hukum administrasi.  

(2) Mengefektifkan peran biro hukum dan tenaga ahlinya 

Dalam laporan ini menunjukkan bahwa peran biro hukum berikut tenaga ahli menjadi sangat penting 
Misalnya, contoh dalam proses ‘banding administrasi’ yang difasilitasi oleh Biro Hukum Pemprov Jawa 
Tengah, PT. Woneel Sinar Utama pada akhirnya dapat mengerti dan memahami setelah disampaikan 
penjelasan bahwa pelanggaran terhadap RTRW dapat dikenakan sanksi pidana, tidak hanya pejabat yang 
memberikan izin tetapi juga pemohon. Pemahaman hukum baru menjadi penting agar keberlakuan 
AUPB  menjadi lebih bermakna di tangan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.  

Realitasnya memang tidak mudah. Sebagaimana diakui dalam wawancara yang diuraikan dalam laporan 
ini, bahwa sekalipun Biro Hukum Pemprov Jateng telah mengadakan sosialisasi terhadap Undang-
Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahkan relatif  cukup gencar 
dilakukan, baik oleh Pemprov, maupun oleh Pemerintah Pusat, namun Satuan Kerja Perangkat Daerah 
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(SKPD) di daerah masih saja kerap abai untuk memberikan alasan atau dasar pertimbangan atas 
penolakan penerbitan suatu Keputusan TUN. Ini merupakan tantangan untuk memberikan peran 
efektif  biro hukum dan tenaga ahlinya dalam mencegah timbulnya sengketa TUN, tidak hanya soal 
peran koordinatif, melainkan pula mengembangkan sistem yang terus menerus bisa mengevaluasi dan 
menguatkan keberlakuan AUPB di internal penyelenggara pemerintahan. 

(3) Ruang publik untuk menggunakan upaya administratif, termasuk mengajukan permohonan 
gugatan TUN ke PTUN 

Banyaknya pengabaian atas pengaduan masyarakat atau hak publik untuk mengetahui, kerap melahirkan 
sengketa TUN yang sebenarnya tidak perlu terjadi, apabila mekanisme yang ditempuh dalam penerbitan 
suatu keputusan dilakukan dengan membuka akses atau ruang publik bagi masyarakat, sekaligus 
memberikan pertimbangan mengenai telah diterapkannya AUPB.  

Faktanya, paradigma lama seperti ketertutupan informasi masih sering terjadi, akibat penyelenggara 
pemerintahan menganggap rendah posisi dan hak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses 
pembuatan kebijakan publik. Sehubungan dengan hal ini, tantangannya adalah bagaimana menjadikan 
putusan-putusan pengadilan yang telah dilahirkan sebagai sarana pembelajaran yang efektif  atas 
keberlakuan AUPB, baik bagi penyelenggara pemerintahan, maupun masyarakat luas, serta tentu saja 
bagi pembelajaran hakim-hakim di tingkat bawah.   

(4) Pembelajaran dan sinergi antar pihak 

Dalam mengupayakan keberlakuan AUPB yang efektif, sekaligus memberikan pembelajaran bersama, 
diperlukan adanya sinergi dari para pihak terkaitnya. Yang dimaksudkan sinergi dalam hal ini adalah 
mendorong pembelajaran bersama, misalnya, antara penyelenggara pemerintahan, peradilan dan 
komunitas akademik dalam membangun dan mencipta transfer pengetahuan yang lebih signifikan 
mempengaruhi pola dan paradigma kebijakan yang melandaskan pada keberlakuan AUPB.  

Perkembangan terkait pergeseran pemaknaan doktrin AUPB, merupakan hal mendasar nan penting 
bagi Hakim untuk terus bisa menggali makna-makna yang dituangkan tafsirnya dalam putusan-
putusannya, termasuk memikirkan bagaimana putusan-putusan peradilan TUN bisa mendapati 
pengaruh dan efektivitas penggunaan dan penerapannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Rekomendasi yang demikian perlu diupayakan dengan komitmen atau kesungguhan di dalam 
mendorong keberlakukan asas-asas pemerintahan yang baik. Sekalipun telah dinormakan menjadi 
perundang-undangan, keberadaan aturan seperti UUAP itu sendiri belum tentu efektif, karena ternyata 
tidak sepenuhnya bisa diterima oleh para hakim dengan beragam alasan. Pembelajaran bersama tersebut 
diharapkan meminimalkan ‘legal gap’ pengetahuan dan praktek sekaligus mendorong transformasi 
politik hukum yang mendasar bagi reformasi birokrasi.  

Rekomendasi bagi Mahkamah Agung  
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Dalam konteks pengembangan putusan-putusan TUN untuk bisa lebih berkualitas dan meneguhkan 
posisi kepastian hukum, maka berbasis temuan-temuan lapangan yang demikian dalam praktek 
peradilan TUN, perlu pula untuk merekomendasikan setidaknya tiga hal penting,  

(1)Membangun Sistem Direktori Yurisprudensi Penerapan AUPB.  
Mahkamah Agung perlu menyediakan direktori yurisprudensi penerapan AUPB dalam perkara TUN, 
sehingga menciptakan tradisi di mana hakim TUN dalam memutus perkara lebih banyak memanfaatkan 
atau menggunakan yurisprudensi-yurisprudensi terkait. Dengan begitu, perkembangan atau inovasi 
putusan yang lebih berkepastian hukum dan berkeadilan menjadi lebih memungkinkan. 
  
(2)Meningkatkan Kapasitas Hakim dan/atau Pendidikan Calon Hakim.  
Pengembangan kapasitas hakim perlu untuk terus menerus ditingkatkan, terutama untuk mengupdate 
dan mengupayakan akses putusan dan atau perkembangan pemikiran terkait dengan tafsir perundang-
undangan dan AUPB, termasuk memberikan pendidikan bagi hakim untuk memahami AUPB. Hal ini 
berkaitan dengan bahwa pendidikan cakim perlu juga diajarkan  sebagai bagian penting tidak hanya 
sebagai panduan atau pedoman penyelenggaraan pemerintahan yang baik, agar tidak saja mengacu pada 
prinsip-prinsip yang bersifat universal berbasis pengujian norma AUPB yang telah ada, tetapi juga 
merujuk atau menggali asas yang kiranya menjadi penting atau relevan atas kasus yang dihadapinya, 
sebagaimana penggunaan asas perlindungan sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan kearifan 
lokal, yang dijadikan hakim sebagai dasar mengambil putusan (vide: Pertimbangan Putusan PTUN 
Semarang, dalam Kasus Pati).   

(3)Diseminasi dan Akses Putusan TUN.   
Mahkamah Agung, dengan bekerjasama sejumlah institusi lain terkait, misalnya dengan Direktorat 
Jenderal Peratun, Lembaga Administrasi Negara (LAN), perlu mempertimbangkan metode yang efektif  
untuk diseminasi dan akses putusan-putusan TUN yang secara mudah dapat dan memungkinkan 
diakses oleh haki-hakim di daerah, termasuk akses publik. Sehingga perkembangan doktrin, penerapan 
AUPB berikut kasus-kasus yang telah mendapati putusan menjadi diskursus publik sebagai bahan 
pembelajaran yang penting untuk mendorong kepastian hukum.  

Ketiga hal rekomendasi ini menjadi relevan untuk diseriusi oleh pengambil kebijakan, khususnya 
Mahkamah Agung, dengan mempertimbangkan bahwa populasi hakim TUN yang sebenarnya lebih 
memungkinkan bagi sistem peradilan TUN. Hal ini menjadi penting bagi mendorong profesionalisme 
hakim TUN, termasuk meneguhkan lebih kuat kepastian hukum bagi masyarakat untuk akses sekaligus 
mekanisme perlindungan hukum bagi rakyat. Dalam konteks negara hukum Indonesia, maka tentunya 
penelitian ini diharapkan menjadi catatan yang bisa diupayakan menjadi pertimbangan agar situasi ‘legal 
gap’ menjadi tidak begitu besar bentangannya, sehingga capaian untuk upaya kepastian hukum, 
merupakan situasi yang akan lebih baik dalam menjadikan peradilan TUN sebagai akses atau 
mekanisme yang lebih mencerminkan keadilan sosial di tengah masyarakat atas keputusan penguasa.   
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