
PERBUATAN PEMERINTAH

• A. Jenis – jenis Perbuatan Pemerintah

Dalam menjalankan tugasnya untuk
mewujudkan tujuan mensejahterakan rakyat,
pemerintah melakukan berbagai macam
perbuatan. Perbuatan-perbuatan pemerintah
tersebut dpt digolongkan menjadi dua,yaitu :

1. Perbuatan nyata/perbuatan non yuridis
(Feitelijke handeling)

2. Perbuatan menurut hukum/perbuatan
yuridis (Recht handeling)



PERBUATAN HUKUM PEMERINTAH

• Perbuatan menurut hukum dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu :

• A. Perbuatan hukum menurut hukum 

Privat 

• B. Perbuatan hukum menurut hukum 

Publik dibedakan menjadi dua :
• - Perbuatan menurut hk publik bersegi dua 

Perbuatan menurut Hk publik bersegi satu

Dibedakan dua :

- Perbuatan hk publik bersegi satu intern

- Perbuatan hk publik bersegi satu ekstern



KETETAPAN(BESCHIKKING)

• Pengertian ketetapan (Beschikking):

• A. Menurut para ahli bidang HAN :
- WF Prins menyatakan ketetapan sebagai suatu tindakan hk

sepihak dlm lapangan pemerintahan yg dilakukan oleh alat
pemerintahan berdasarkan wewenang yg ada pada alat atau
organ itu.

- Van der Por menyatakan ketetapan adalah perbuatan hk yg
dilakukan oleh alat-alat pemerintahan, pernyataan-
pernyataan kehendak alat-alat pemerintahan itu dlm
menyelenggarakan hak istimewa, dg maksud mengadakan
perubahan dlm lapangan perhubungan-perhubungan hk.

- E. Utrecht dlm bukunya Pengantar Hk Tata Usaha Neg
Indonesia, menyatakan Ketetapan adalah suatu perbuatan
hukum publik bersegi satu yg dilakukan oleh alat-alat
perlengkapan pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan
istimewa.



- Prof. Dr. Muchsan, S.H., menyatakan Ketetapan

adalah perbuatan hk yg dilakukan oleh alat-alat

pemerintahan secara sepihak berdasarkan hk

abstakto untuk menyelesaikan permasalahan

inkronkreto.

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan unsur-unsur

ketetapan adalah sbb. :

- Perbuatan hk sepihak (perbuatan hk publik)

- Dilakukan oleh alat-alat pemerintahan

- Berdasarkan kewenangan istimewa

- Untuk menciptakan/merubah perhubungan-

perhubungan hk (menyelesaikan

permasalahan yg dihadapi pemerintah)



SUMBER KEWENANGAN

• Atribusi

• Delegasi

• Mandat



Syarat-Syarat Sahnya Ketetapan :

A. Syarat-Syarat Materiil
- Dibuat oleh Pejabat yg berwenang

- Tidak Mengalami kekurangan yuridis

- Isi dan tujuan ketetapan sesuai dg isi dan 
tujuan peraturan dasarnya (doelmatig) 

B. Syarat- Syarat Formil
- Bentuk ketetapan sesuai dg ketentuan yg 

menjadi dasarnya

- Prosedur pembuatan ketetapan harus sesuai 
dg prosedur yg diharuskan dlm ketentuan 
dasarnya

- Pembertahuan kepada yg bersangkutan dan 
pihak ketiga yg berkepentingan harus sesuai 
dg ketentuan yg mendasarinya.



Akibat Ketetapan yg tdk sah :

• Ketetapan batal mutlak (batal Extunc) 

• Ketetapan dapat dibatalkan  (batal 

Exnunc)



Jenis-jenis Ketetapan :

• Berdasarkan sifatnya, ketetapan dapat dibedakan :

• - Ketetapan deklaratur

• - Ketetapan konstitutif

• Berdasarkan Waktu berlakunya, ketetapan dapat dibedakan :

• - Ketetapan yg berlakunya sementara

• - Ketetapan yg berlakunya selamanya

• Berdasarkan akibat ketetapan terhadap orang yg dituju, ketetapan dpt 
dibedakan:

• - ketetapan yg  melarang (contoh: perizinan)

• - ketetapan yg menyediakan sejumlah uang (subsidi)

• - ketetapan yg membebankan kewajiban(contoh : Ketetapan pajak)

• - ketetapan yg memberi suatu kedudukan (contoh : pengangkatan 
pegawai)

• - ketetapan penyitaan dsb.

• Keputusan yg bersifat perorangan dan yg bersifat kebendaan


