
BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah

dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan bentuk penormaan

objek sengketa dalam Putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN.YK adalah

sebagai berikut:

a. Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.

K.898/I/A/1975 (selanjutnya disebut Instruksi objek sengketa)

bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011;

b. Instruksi objek sengketa tidak memenuhi unsur Keputusan Tata

Usaha Negara sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1 angka

9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009;

c. Instruksi objek sengketa bukan merupakan perluasan pengertian

Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha

Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 jo

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan;

d. Instruksi objek sengketa tidak juga memenuhi unsur diskresi

sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 22 sampai
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dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan;

e. Instruksi objek sengketa merupakan peraturan kebijakan (beleids

regel) karena memenuhi unsur-unsur suatu peraturan kebijakan.

2. Terdapat dua alternatif badan peradilan yang berwenang menguji

objek sengketa dalam putusan Nomor: 8/G/2016/PTUN.YK, yaitu

a. Mahkamah Agung, disatu pihak objek sengketa a quo tidak dapat

diuji di Mahkamah Agung jika mendasarkan pada ketentuan Pasal

7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di lain pihak objek

sengketa a quo dapat diuji dengan mendasarkan pada ketentuan

Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji

Materiil)

b. Peradilan Tata Usaha Negara, di satu pihak objek sengketa a quo

tidak dapat diuji dengan dasar peraturan perundang-undangan yang

meliputi kewenangan, substansial dan prosedural di Peradilan Tata

Usaha Negara karena bukan merupakan Keputusan Tata Usaha

Negara melainkan berbentuk peraturan kebijakan atau beleidsregel,

di lain pihak objek sengketa a quo dapat diuji di Peradilan Tata

Usaha Negara yaitu secara marginal toetsing yaitu dengan menilai

apakah ada unsur perbuatan sewenang-wenang (willekeur) terhadap

pembuatan objek sengketa a quo dengan menggunakan batu uji

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.



187

B. Saran

1. Perlu dilakukan penyelarasan norma-norma didalam Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan khususnya mengenai pengertian, sifat dan

klasifikasi Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi

absolute Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan

hukum kepada masyarakat, perlu dibuat regulasi mengenai konsep

beleidsregel dan badan peradilan yang berwenang melakukan

pengujian terhadap peraturan kebijakan (beleidsregel).
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