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Pokok Bahasan

Pembedaan Keputusan dan Peraturan  

Keputusan TUN dan Non-TUN 

Macam Keputusan 

Studi kasus suatu keputusan  



Perbedaan



KTUN

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu 
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh 
Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang 
berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara 
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat 
konkrit, individual, dan final yang 
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang 
atau badan hukum perdata”



Macam KTUN
Ketetapan Positif dan Negatif  

Ketetapan positif menimbulkan hak dan/atau 
kewajiban bagi yang dikenai ketetapan.  

Ketetapan negatif tidak menimbulkan 
perubahan dalam keadaan hukum yang telah 
ada. Ketetapan negatif tersebut dapat 
dibedakan menjadi pernyataan tidak 
berkuasa (onbevoegd verklaring), pernyataan 
tidak diterima (niet ontvankelijk verklaring), 
atau suatu penolakan (afwijzing).



KTUN deklaratif dan konstitutif (P. De Haan) 

KTUN deklaratif adalah keputusan yang 
sifatnya menyatakan atau menegaskan adanya 
hubungan hukum yang secara riil sudah ada. 
Contoh : Akta Kelahiran, Akta Kematian, dsb. 

KTUN konstitutif adalah keputusan yang 
menciptakan hubungan hukum baru yang 
sebelumnya tidak ada, atau sebaliknya 
memutuskan hubungan hukum yang ada. 
Contoh : Akta Perkawinan, Akta Perceraian, 
dsb .



KTUN yang memberi beban dan 
menguntungkan (P. De Haan)  

KTUN yang memberi beban adalah 
keputusan yang memberikan kewajiban. 
Contoh : SK tentang Pajak, Restribusi, dll. 

KTUN yang menguntungkan adalah 
keputusan yang memberikan keuntungan 
bagi pihak yang dituju. Contoh: SK 
pemutihan pembayaran pajak yang telah 
kadaluwarsa.



KTUN Perorangan dan Kebendaan  

KTUN perorangan adalah keputusan yang 
diterbitkan kepada seseorang berdasarkan 
kualitas pribadi tertentu, dimana hak yang 
timbul tidak dapat dialihkan kepada orang 
lain. Contoh : SK PNS, SIM, dsb. 

KTUN kebendaan adalah keputusan yang 
diterbitkan berdasarkan kualitas kebendaan 
atau status suatu benda sebagai obyek hak, 
dimana hak yang timbul dapat dialihkan 
kepada orang lain. Contoh : Sertipikat Hak atas 
Tanah, BPKP/STNK kendaraan bermotor, dsb.



KTUN bebas adalah keputusan yang didasarkan 
atas kebebasan bertindak (Freis Ermessen/
Discretionary Power) dan memberikan kebebasan 
bagi pelaksananya untuk melakukan penafsiran 
atau kebijaksanaan. Contoh : SK Pemberhentian 
PNS 

KTUN seketika adalah keputusan yang masa 
berlakunya hanya sekali pakai. Contoh : Surat ijin 
pertunjukan hiburan, music, olahraga, dsb. 

KTUN pemanen adalah keputusan yang masa 
berlakunya untuk selama-lamanya, kecuali ada 
perubahan atau peraturan baru. Contoh : Sertipikat 
Hak Milik.



Struktur
Konsideran (Pertimbangan): 
“Menimbang” (alasan keputusan) dan 
“Mengingat” (dasar hukum)  

Dictum (pokok substansi dari keputusan) 

Nama, Jabatan, dan Tanda tangan pemberi 
keputusan (penanggung jawab) 

Salinan, tembusan, kutipan kepada pihak 
terkait (* bila diperlukan)



Analisis 
Keputusan 

(1) 



Analisis 
keputusan (2) 


