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Doktrin AUPB Implementasi

PTUN/PTTUN/MA
Bagaimana hakim TUN memaknai 
doktrin AUPB dan perkembangannya 
dalam peraturan perundang- 
undangan? 

Sejauh mana perkembangan AUPB dan perundang-
undangan terkait diikuti dan diterapkan oleh Hakim 
TUN dalam memutus perkara?  

Apakah ada faktor eksternal mempengaruhi putusan 
hakim TUN berkaitan dengan penggunaan dan 
penerapan doktrin AUPB? 

Pemerintah

Apa pemahaman penyelenggara 
pemerintahan terkait pemaknaan 
AUPB, berikut perkembangan doktrin 
dan aturannya?  

Apa peran biro hukum dan bagaimana biro hukum 
berhadapan dengan masalah hukum? Bagaimana 
pula peran tenaga ahli hukum? Sejauh mana peran-
peran tersebut terkoordinasi dengan bagian hukum di 
dinas-dinas pemerintahan?  

Sejauh mana perkembangan AUPB, baik dalam 
putusan peradilan TUN maupun peraturan 
perundang-undangan terkait, mempengaruhi 
perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan 
atau perubahan kebijakan?  

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana idealnya hakim TUN mengembangkan kemampuannya untuk menyusun 
pertimbangan berdasarkan AUPB dalam memutus perkara TUN dan penyelenggara 
pemerintahan mengadopsi AUPB dalam menjalankan kewenangannya?



LEGAL GAP: Doktrin dan Perkembangan AUPB dalam 
Praktek Peradilan

AUPB sebagai alat uji KTUN yang sama 
pentingnya dengan Perundang-undangan

AUPB sebagai dasar gugatan 
pembatalan KTUN bagi masyarakat, alat 
uji bagi hakim dasar pembuatan KTUN 

bagi penyelenggara pemerintahan 

KTUN terbukti bertentangan dengan 
perundang-undangan pada umumnya 
hakim berpandangan AUPB tidak perlu 

ditelaah lagi

Adanya pertentangan peraturan 
perundang-undangan atas terbitnya KTUN 

sebagai argumentasi pokok

KTUN dinilai bertentangan dengan AUPB 
dapat ditambahkan dan dipandang 

sebagai argumentasi tambahan 

AUPB perlu ditelaah secara mendalam 
ketika menguji KTUN jika KTUN dilahirkan 

dari kewenangan diskresi 



Ragam Pemaknaan dan Penerapan AUPB: 
Penyelenggara Pemerintahan dan Hakim TUN

1. Keragaman dan sebaran AUPB dalam sejumlah peraturan 
perundang-undangan tidak disertai dengan indikator yang jelas 
dari masing-masing asas.

2. Yurisprudensi atau doktrin tentang AUPB sering kali tidak 
digunakan sebagai pedoman/rujukan bagi Pejabat TUN dalam 
membuat KTUN atau hakim dalam menerapkan AUPB.

3. Yurisprudensi yang dapat memberikan arahan mengenai 
penerapan AUPB  belum dikodifikasikan secara baik sehingga 
tidak mudah bagi hakim untuk menelurusinya. 

4. Pejabat TUN tidak terbiasa memedomani Putusan Hakim TUN, 
sehingga kesalahan yang serupa dalam pembuatan KTUN 
masih sering terjadi 



FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ‘GAP’

Perspektif hakim atau 
penyelenggara pemerintahan 

masih dominan dipengaruhi oleh 
pendekatan norma tertulis

Sebagian hakim masih memiliki 
paradigma UU PTUN 1986, 

berpandangan bahwa  AUPB adalah 
pedoman atau asas yang tidak tertulis 

sehingga kedudukannya sebagai 
sumber hukum dipandang tidak 

memiliki kekuatan mengikat yang kuat.

Penggugat sering kali hanya 
menempatkan  AUPB sebagai 

alasan tambahan dalam 
gugatannya tanpa disertai 

dengan argumentasi yang jelas 
terkait AUPB yang didalilkan.

Hakim menjadikan UUAP 2014 
sebagai pedoman, sebagai asas 

penting yang harus dipedomani oleh 
penyelenggara pemerintahan dalam 
menjalankan kewenangannya. Bila 
KTUN bertentangan dengan AUPB, 
maka masyarakat memiliki alasan 
yang kuat untuk menggugatnya. 



Kasus PTUN PTTUN MA PK Inkracht

Kepegawaian  a.n. 
Margaritha Salean V - - - V

Kasus PLTU Batang V V Terlambat 
Kasasi - V

Kasus Pati V V Proses 
Kasasi

Kasus Rembang V V - V V

Kasus Reklamasi 
Pulau G V Proses 

Banding 

Dinamika aktor dan faktor pengaruh 
penerapan doktrin AUPB: Studi Kasus 



Deskripsi putusan: 
Kepegawaian  

studi kasus putusan no. 
5/G/2009/PTUN-KPG

• Margaritha Salean, SE, MAP (Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Statis 
Unit Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Kupang/Pangkat/
Golongan Ruang: Penata (III/c)) melawan Pemerintah Kota Kupang

• Objek Gugatan: Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKD.
862/046.a/B/I/2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang menjatuhkan 
hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Saudari Margaritha 
Salean, SE, MAP 

• Penggugat dianggap lalai dalam melaksanakan tugas sebagai 
Koordinator Entry Data untuk Tenaga Teknis sehingga berakibat 
pembatalan NIP atas nama Santje Apriani Sine, S.Sos.



Analisis Putusan

• 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 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





Kasus PATI  
Warga Pati v. Bupati Pati / 

PT SMS (Tambang Semen)
● Objek Sengketa: 
SK Bupati Pati No. 660.14/4767 Tahun 2014
Izin Lingkungan Pembangunan pabrik 
semen dan penambangan untuk PT Sahabat 
Mulia Sakti (PT SMS)

● Para Pihak:
Jasmo, dkk (Penggugat)
Bupati Pati (Tergugat)
PT. SMS (Tergugat Intervensi)



AUPB dalam 
Putusan PTUN 

Semarang

● Dalil penggugat: Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, 
Asas Ketidakberpihakan, Asas Kepentingan Umum, Asas 
Keterbukaan, Asas Kecermatan, Asas Profesionalitas

● Putusan 05/G/2015/PTUN-SMG mengabulkan gugatan 
seluruhnya. Dalam pertimbangannya majelis hakim 
berpendapat bahwa keputusan objectum litis bertentangan 
dengan asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup 
pribadi.

● Majelis hakim memberikan makna bahwa asas perlindungan 
menghendaki pemerintah melindungi hak atas  kehidupan 
pribadi setiap warga negara, di mana hakikat utama keterlibatan 
masyarakat dalam proses penyusunan Amdal adalah 
memberikan perlindungan kepada masyarakat itu senditi

● Dalam penelitian Restatement, Asas Perlindungan termasuk 
salah satu asas yang langka (jarang digunakan)

● Asas Perlindungan, dimaknakan mengangkat isu kearifan 
lokal sebagai basis argumentasi 



AUPB dalam 
Putusan 
PTTUN 

Surabaya

● Dalam 79/B/2016/PT-TUN-SBY, majelis banding 
mengabulkan permohonan pembanding (tergugat) 
seluruhnya dan membatalkan putusan tingkat pertama

● Dalam pertimbangan hukumnya, majelis banding tidak 
membahas mengenai pertimbangan asas perlindungan, 
namun terdapat dissenting opinion yang bersepakat 
dengan digunakannya asas perlindungan

● Putusan ini hanya menguji syarat formal-prosedural 
dari keterlibatan masyarakat, namun tidak melihat 
substansi dari penolakan masyarakat itu sendiri



● Selain menempuh jalur hukum melalui peradilan 
TUN, warga Pati  

● Warga Pati juga memperoleh solidaritas untuk 
mengawal kasus dari kalangan akademisi, ulama, 
pegiat lingkungan dll. 

● Aksi penolakan terjadi di Pati, Semarang dan 
Jakarta 

Dinamika Aktor 
dan Faktor



KASUS REMBANG
Warga Pegunungan Kendheng v. Gubernur Jateng / 

PT. Semen Indonesia 

• Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 36 
tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan 
Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, Di 
Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. 

• Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk 
verklraad) 

• Menjadi perdebatan menarik apakah tatkala hakim mengetahui 
ijin dalam masalah, kemudian putusan akhir bersama pokok 
perkara disandarkan pada semata daluarsanya gugatan. 



CATATAN DALAM PROSES PERADILAN 

• KEWAJIBAN DALAM PERIJINAN: Menempatkan AUPB dalam 
konteks kewajiban pejabat yang mengeluarkan ijin dan 
mengumumkan ijin tersebut sesuai dengan tujuannya. Hak atas 
informasi itu adalah salah satu pilar pelaksanaan asas tata kelola 
pemerintahan yang baik dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup (Pasal 2 huruf m UU No. 32 Tahun 2009 

• PEMAKNAAN PENGUMUMAN: Majelis hakim tidak memeriksa 
bagaimana suatu pengumuman informasi atas dikeluarkannya ijin 
mempertimbangkan sejauh mana informasi diberikan secara efektif, 
terutama untuk menampung keberatan-keberatan, termasuk 
memahami ikatan-ikatan sosial pada desa-desa 

• Hakim tidak pula mengembangkan interpretasi sistematik, 
teleologis, dan historis, sehingga putusannya terlihat kurang 
memadai dalam memaksimalkan keaktifan hakim untuk menggali 
data dan informasi yang relevan, tentunya ini tidak sejalan dengan 
asas hakim aktif yang dianut dalam peradilan tata usaha negara. 





• MENGAWAL PUTUSAN: Uji Publik, Eksaminasi, Diskusi Film, 
Seminar dan Amicus Curiae, dilakukan dalam rangka merespon 
Putusan Peradilan TUN tersebut. 

• Hal ini menarik dari sisi betapa satu putusan mengundang 
perdebatan publik yang tidak hanya terbaca dari ruang 
persidangan, melainkan pula mengundang berbagai pihak yang 
secara terus menerus melakukan pembelaan, baik terhadap posisi 
PT Semen Indonesia maupun pihak warga Kendheng atau 
Rembang. 

• Aksi- aksi terus dilakukan, desakan di depan istana, bahkan 
hingga akhirnya ditemui oleh Jokowi langsung untuk mendengar 
apa yang sedang terjadi dalam rencana pertambangan semen 
tersebut, termasuk moratorium operasi pembangunan, tetapi di 
lapangan jalan terus. 



AUPB dalam 
Putusan 
Reklamasi 
Pulau G

• Putusan 193/G/LH/2015/PTUN-Jkt (belum inkracht) 
mengenai reklamasi pulau G memenangkan penggugat. 
Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa 
SK Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak 
sesuai dengan  asas kecermatan, ketelitian, dan asas 
kepastian hukum

• Majelis hakim tidak memberikan penjelasan tentang ketiga 
asas tersebut, dan tidak memberikan penjelasan bagian 
mana tindakan gubernur DKI yang melanggar asas-asas 
tersebut

• Mengenai pelanggaran terhadap asas ketelitian, majelis 
hakim tidak memberikan penjelasan tentang apa itu asas 
ketelitian. Apa bedanya asas ketelitian dan kecermatan? 
Dalam penelitian program restatement tidak ditemukan 
pengaturan mengenai “asas ketelitian”



Dinamika Aktor 
dan Faktor

• Selain memperjuangkan kebenaran dan 
keadilan melalui proses litigasi di PTUN, 
para nelayan juga memberikan penyadaran 
kepada pemerintah maupun ke masyarakat 
luas melalui aksi yang dilakukan di tempat 
reklamasi, depan istana, dan di PTUN

• Terakhir, isu reklamasi ini mendapat 
perhatian publik dan pemerintah pusat. 
Sempat ada moratorium, tetapi pada 
akhirnya reklamasi tetap berlanjut



Implementasi AUPB di Pemerintahan
Pandangan Hakim terkait Implementasi AUPB

Hakim PTUN Semarang, Dyah Widiyaningsih, membenarkan 
perkara pengajuan permohonan Pasal 53 UUAP mayoritas 
disebabkan karena kurang atau tidak dipatuhinya pelaksanaan 
Asas Pemberian Alasan yang cukup oleh Badan atau Pejabat 
Pemerintahan. 

PT Solo Elpiji v Bupati Purworejo: Majelis Hakim PTUN 
Semarang berpendapat bahwa tindakan Tergugat telah 
bertentangan dengan Asas Profesionalitas sebagaimana diatur 
dalam Undang- undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik serta Asas Profesionalitas dan Asas Kepastian Hukum 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Bebas dari 
KKN 



Pengaruh Putusan 
Peradilan TUN dalam 
Perumusan Kebijakan 
Pemerintahan 

KASUS DOMINAN
Laporan Tahunan Mahkamah Agung (2013-2015): Pertanahan, Perizinan 
dan Kepegawaian 
Semarang: Perizinan dan Pertanahan 
Kupang: Perizinan dan Kepegawaian 

PEMBELAJARAN TIDAK TERJADI 
PT Semen Indonesia (dulu PT Semen Gresik)
Dalam Kasus Rembang, Pejabat TUN tidak belajar dari Putusan 
Mahkamah Agung No. 103 K/TUN/2010 tentang perkara gugatan Walhi 
melawan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati 
dan PT. Semen Gresik (Persero) dapat dijadikan rujukan. Putusan ini 
mengabulkan permohonan kasasi Penggugat, dengan pertimbangan 
hukum antara lain: "Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
Surabaya telah salah menerapkan hukum, karena membenarkan 
Keputusan Tergugat tentang Perubahan Izin Amdal dan tidak 
memperhatikan aspirasi masyarakat setempat yang berkeberatan, 
karena itu keputusan tersebut bertentangan dengan AUPB (Asas 
Keterbukaan, Asas Kebijaksanaan, dan Asas Perlindungan Hukum). 



Putusan In Kracht PLTU Batang dan Klaim 
Penyelenggara Pemerintahan 

● Proyek pembebasan lahan PLTU Batang yang bermasalah sejak 
2012, diambil alih oleh pemerintah (PT PLN) menggunakan 
skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

● Warga yang menolak melepas tanahnya, mengajukan gugatan, 
dan mendalilkan bahwa telah terjadi manipulasi atas penetapan 
skema pengadaan tanah untuk kepentingan umu;

● Kasus ini telah inkracht. Walaupun dalam putusan Kasasinya 
majelis hakim tidak dapat menerima gugatan (NO) karena 
daluwarsa pengajuan Kasasi, namun oleh pihak Pemprov kasus 
PLTU Batang dijadikan klaim bahwa Pemprov telah memenuhi 
AUPB.

● Klaim kemenangan kasus Batang kemudian dijadikan dasar 
penerapan AUPB, termasuk juga untuk kasus PT. Semen 
Indonesia di Rembang. 



Implementasi AUPB dan Peran Biro Hukum

• KOORDINASI (studi kasus Bantuan Hukum Pemprov Jawa Tengah) 

Mengenai penyusunan Keputusan kepala daerah secara umum diatur dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah. Setiap rancangan Keputusan kepala daerah wajib 
mendapatkan paraf koordinasi dari kepala Biro/Badan Hukum sebelum 
mendapat penetapan oleh kepala daerah (vide Pasal 51 dan 52 Permendagri 
No. 1 Tahun 2014). Koordinasi terhadap rancangan Keputusan dilakukan oleh 
Biro/Badan Hukum bersama masing-masing SKPD sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Untuk Keputusan yang sifatnya lebih kompleks seperti keputusan atas 
permohonan izin lingkungan atau keputusan penetapan pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum, otomatis dilakukan koordinasi lintas sektoral yang 
lebih luas dan mendalam pula, terutama mengenai tahapan prosedur dan 
jangka waktu dilakukannya tiap- tiap persyaratan. 

Tim Hukum LPPM Unair (dan PT Semen Indonesia) memberikan catatan 
(pengakuan) tersendiri tidak cermat jalannya fungsi koordinasi tersebut



LEGAL GAP  

(1) legal gap atau jurang hukum antara kerangka normatif sebagaimana diatur dalam UU 
Peratun, keberlakuan hukum terkait AUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan 
upaya administratif dalam mendorong pertanggungjawaban hukum administrasi 

(2) legal gap antara putusan-putusan TUN yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung 
dan jajaran PTUN di lingkungannya dengan upaya mengefektifkan keberlakuan AUPB 
dalam penyelenggaraan pemerintahan 

DALIL HAKIM SOAL AUPB 

Hakim menggunakan/menerapkan tafsir dengan menggunakan dalil asas-asas yang: 

(1) tidak dan/atau diluar yang didalilkan penggugat (kasus Kepegawaian Marita, kepastian 
hukum, non-diskriminasi dan tertib penyelenggaraan pemerintahan, tapi putusan 
mendalilkan asas keterbukaan); 

(2) menciptakan dalil tersendiri/baru, seperti menerapkan “asas perlindungan” (kasus Pati) 
dan “asas ketelitian” (yang disandingkan dengan “asas kecermatan” - kasus reklamasi)

Kesimpulan dan Saran



Memahami efektifitas keberlakuan 
AUPB: SARAN 

1. Pengembangan kapasitas aparat penyelenggara 
pemerintahan

2. Mengefektifkan peran biro hukum dan tenaga ahlinya
3. Ruang publik untuk menggunakan upaya 

administratif, termasuk mengajukan permohonan 
gugatan TUN ke PTUN 

4. Pembelajaran dan sinergi antar pihak.

…. komitmen atau kesungguhan di dalam mendorong keberlakukan asas-
asas pemerintahan yang baik.



Rekomendasi bagi Mahkamah Agung

• Membangun Sistem Direktori Yurisprudensi Penerapan 
AUPB. 

• Meningkatkan Kapasitas Hakim dan/atau Pendidikan 
Calon Hakim. 

• Diseminasi dan Akses Putusan TUN.  


