POLICY BRIEF

PKSANHAN II PUSAT KAJIAN SISTEM DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN
2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
LATAR BELAKANG
Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang
diberlakukan sejak tanggal 17 Oktober 2014, memuat perubahan penting dalam
penyelenggaran birokrasi pemerintahan. UU AP diharapkan dapat menjadi acuan
penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan memberikan pelindungan hokum
bagi
aparatur
pemerintahan
sebagai
akibat
ditetapkannya
sebuah
kebijakan/tindakan. Selain itu, melalui UU AP ini diharapkan dapat meningkatkan
kualitas kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

PERMASALAHAN
Munculnya UU Administrasi Pemerintahan ditanggapi beragam oleh beberapa
pihak terutama oleh pihak-pihak dari kalangan praktisi pemerintahan (hukum
administrasi/hukum pidana) dan aparat penegak hukum. Hal ini dikarenakan ada
beberapa disharmonisasi norma dalam UU AP yang berpotensi menimbulkan
permasalahan mendasar dalam implementasinya atau malah membuat UndangUndang tersebut menjadi tidak berani diimplementasikan. Permasalahpermasalahan tersebut antara lain sebagai berikut.
 Ketidakjelasan status kewenangan Plt. maupun Plh. yang bersumber dari
Mandat. Plt maupun Plh tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil
Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada
perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian (mutasi,
promosi maupun demosi), dan alokasi anggaran. Termasuk dalam hal ini
adalah tidak boleh mengubah perencanaan strategis
 Ketidakjelasan batasan dan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan
yang rasional. Jenis dan cakupan sengketa kewenangan. Dalam UU AP, tidak
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jelas batasannya. Apakah mungkin, semua sengketa kewenangan tersebut
akan diselesaikan oleh Presiden (jika tidak ada titik temu).
 Ketidakjelasan batasan dan ruang lingkup akibat hukum dari Larangan
Penyalahgunaan Wewenang.
 Ketidakjelasan jaminan keamanan implementasi Diskresi. Semua sektor
dalam birokrasi ada peraturan sektoralnya, sehingga mempersempit ruang
untuk diskresi.
 Ruang upaya Administratif yang tidak Logis. Badan atau Pejabat
Pemerintahan wajib menyelesaikan Keberatan dan Banding tersebut paling
lambat 10 hari sejak Keberatan atau Banding diterima. Jika terlambat, maka
Keberatan atau Banding tersebut, dinyatakan terima. Batasan waktu 10 hari
tersebut bersifat rigid dan limitatif. Tidak ada alasan apapun untuk mentolerir
keterlambatan. Hal ini dikhawatirkan dapat dijadikan alasan bagi pihak-pihak
untuk menggugat Kebijakan atau Tindakan Badan atau Aparat Pemerintahan
demi kepentingan mereka.
 Ketidakjelasan implementasi Ketentuan Peralihan. Pengajuan gugatan
sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan
umumvtetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini
dialihkan dan diselesaikan oleh PTUN. Sedangkan UU AP berlaku sejak
tanggal 17 oktober 2014. Artinya, semua perkara terkait kebijakan atau
tindakan aparat pemerintahan yang masih dalam tahap penyelidikan,
penyidikan maupun baru didaftarkan ke Pengadilan Umum (termasuk
Tipikor), harus dialihkan penanganannya ke PTUN
 Disharmonisasi implementasi Regulasi lainnya (UU AP dengan UU Tipikor, UU
BPK dan lainnnya)

ALTERNATIF UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
Permasalahan yang mencul terkait implementasi Undang-undang 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), harus segera ditangani karena akan
mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, berikut
disampaikan beberapa alternatif penyelesaian masalah yang dapat/perlu
dilakukan.
 Perlu disusun segera PP yang mengatur mengenai cakupan tugas dan
mekanisme koordinasi pelaksanaan kewenangan yang bersumber dari
atribusi, delegasi maupun mandat.
 Perlu diatur secara khusus, PP yang mengatur mengenai diskresi bagi Plt.
KDH selama transisi pemerintahan. Diskresi dimaksud dibenarkan
berdasarkan UU AP dengan dasar adanya pertentangan antar UU.
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 Perlu disusun segera PP yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian
sengketa kewenangan. Dalam PP tersebut, Presiden dapat mendelagasikan
sengketa kewenangan kepada Menteri atau Kepala Daerah. Agar, tidak semua
penyelesaian sengketa yang tidak ada titik temunya harus diselesaikan oleh
Presiden.
 Perlu dibahas dan disepakati dalam Forum Mahkamah Agung Kementerian
Hukum dan HAM, Kejaksaan dan kepolisian (Mahkumjakpol) plus BPK dan
KPK.
 Ke depan, perlu harmonisasi antara UU AP dengan UU yang terkait dengan
dampak hukum larangan penyalahgunaan wewenang tersebut.
 Perlu sinkronisasi dan penyamaan terhadap pengertian dan indikator
kerugian negara yang ada pada beberapa peraturan perundang-undangan.
 Perlu PP yang secara khusus mengatur dan menjelaskan makna dan
mekanisme diskresi berdasarkan UU AP.
 Perlu disusun sebuah standar operasional prosedur (SOP) terkait penanganan
Keberatan maupun Banding administrasi yang wajib diberlakukan di seluruh
instansi Pemerintah. Penyusunan SOP ini juga diwajibkan dalam Pasal 7 ayat
(2) huruf h UU AP.
 Perlu dibahas dan disepakati dalam Forum Mahkumjakpol plus KPK. Jika
perlu ada MOU antara para pihak tersebut.
 Presiden memimpin langsung forum yang melibatkan Ketua MA, Ketua KPK
plus Mahkumjakpol utk menyepakati perihal mekanisme penyelesaian
sengketa. Selanjutnya, diharapkan, Ketua MA bisa membuat edaran bagi para
hakim utk melaksanakannya.
 disharmonisasi ini dan perlu disepakati oleh para penegak hukum (lebih baik
jika ada MoU). Tindaklanjut atas kesepakatan tersebut, presiden dapat
menunjuk Menkopolhukam atau Kepala KSP sebagai koordinator monitoring
implementasinya.
 Begitu juga dengan Kapolri dan Jaksa Agung untuk memerintahkan kepada
Penyidik dan Jaksa untuk patuh melaksanakan UU AP terkait perkara dengan
obyek hukumnya adalah kebijakan atau tindakan aparatur pemerintahan.
 penyiapan PP pelaksanaan UU AP tetap disiapkan.
 menginstruksikan kepadaa Kejaksaan, Kepolisian & BPKP --- institusi di ranah
eksekutif ---, utk meng-"audit" kasus-kasus tindak pidana (pidana umum
maupun korupsi), yang menjerat pejabat atau mantan pejabat yang sekarang
sedang ditangani di tahap penyelidikan maupun penyidikan, apakah perkaraperkara tersebut masuk ranah Administrasi Pemerintahan atau pidana umum
atau Tipikor?
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REKOMENDASI PILIHAN KEBIJAKAN
Berdasarkan pembahasan atas alternati-alternatif penyelesaian masalah dalam
implementasi Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(UU AP), maka Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara – Deputi
Bidang Kajian Kebijakan merekomendasikan prioritas kebijakan dan tindakan yang
perlu segera dilakukan adalah :
 Presiden menginstruksikan kepadaa Kejaksaan, Kepolisian & BPKP - institusi
di ranah eksekutif-, utk melakukan audit terhadap kasus-kasus tindak pidana
sedang ditangani di tahap penyelidikan maupun penyidikan (pidana umum
maupun korupsi), yang menjerat pejabat atau mantan pejabat yang sekarang
apakah perkara-perkara tersebut masuk ranah Administrasi Pemerintahan
atau pidana umum atau Tipikor?
 Perlu segera diaktifkannya kembali Forum Mahkumjakpol plus BPK dan KPK
untuk mencari kesekapatan mekanisme penanganan kasus-kasus yang
diduga terkait kerugian negara, apakah menggunakan ranah hukum pidana
(KUHP atau UU Tipikor) atau hukum administrasi negara (UU AP).

---oOo---

Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara
Deputi Bidang Kajian Kebijakan
Lembaga Administrasi Negara
Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
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