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Peristilahan HAN
 Hukum Administrasi Negara, 

 Hukum Tata Usaha Negara, 

 Hukum Tata Pemerintahan, 

 Hukum Pemerintahan, dan

 Hukum Administrasi.

Istilah Asing

 Administrative Law (Inggris)

 Administatief Recht /Bestuursrecht 
(belanda)

 Verwaltungsrecht (Jerman)

 Droit Administratif (Perancis)
kembali



Pengertian HAN
 Umum

Hukum Administrasi Negara adalah 

hukum negara dalam keadaan bergerak 

(de staat in beweging) karena yang 

menjadi inti permasalahannya adalah 

role-playing

 Van Vollenhoven

Administrasi Negara adalah kumpulan 

ketentuan yang wajib ditaati oleh 

lembaga kekuasaan/pejabat atasan 

maupun bawahan, setiap kali 

melasanakan karya/peranan 

berdasarkan Hukum Tata Negara
kembali



Kegiatan HAN
• Sikap tindak atau prikelakuan 

hukum negara yang merupakan 
pelasanaan peranan hukum.

(Sikap Tindak (perbuatan) 
Hukum/Rechts Handelingen).

- Perbutana Hukum Publik

- Perbuatan Hukum Privat (sikap 
tindak Prikelakuan Perdata)

• Sikap tindak atau prikelakuan 
semata-mata;

(Sikap tindak (perbuatan) 
nyata/Feitlijke Handelingen)

kembali



Kegiatan HAN yang Merupakan Pelaksanaan 

Peranan Hukum Publik
1. Kegiatan atau proses menciptakan peraturan-peraturan yang berupa ketentuan 

abstrak yang berlaku umum, Hal ini yang diesebut “regeling” (pengaturan) 

perundang-udangan dalam arti luas.

2. Kegitan atau proses untuk menciptakan keputusan yang berupa ketentuan konkrit 

untuk subyek khusus. Kegiatan ini dapat diperinci dalam tiga bidang, yakni:

a. Bidang “bestuur” atau yang disebut sebagai Keputusan Administrasi Negara 

(beschikking), yang berbentuk atau macamnya adalah:

 perijinan

 pembebenan

 penentuan satatus atau kedudukan

 pembuktian

b. Bidang “politie” yang mencakup proses pencegahan (prevensi) dan proses 

pemidanaan (reprensi) suatu kejadian yang mengganggu 

kemantapan/kemajuan pada umumnya atau pada khususnya mengganggu 

keidupan pribadi (kebebasan) maupun antar pribadi (ketertiban).

c. Bidang “rechtspraak” atau “administation of justice” (peradilan) yang pada 

umumnya dibebankan kepada hakim untuk memeriksa, memutuskan, dan 

menyelesaikan sengketa.
kembali



Kegiatan HAN

HAN

Sikap Tindak 

Hukum

Sikap Tindak 

nyata

Perbuatan Hukum

Publik

Perbuatan Hukum 

Privat

kembali

Menciptakan Peraturan Menciptakan Keputusan



Perihal Hubungan Subyek
 Hubungan atara Penguasa (Pejabat/Badan 

Perlengkapan)

 Hubungan antara Penguasa dengan warga 

Masyarakat 

kembali



Hubungan Antar Penguasa
Hubungannya

- Dalam kegitan satu 

sistem antar peran 

atau keorganisasian 

intern

- Dalam kegitan antar 

Badan Pelengkap 

Negara (misalnya 

antara DPR dengan 

BPK)

• Intipermasalahan

- Struktur

1. Subordinatif

2. Koordinatif

- Fungsionil

kembali



Hubungan Penguasa dengan Warga Masyarakatnya

 Prinsip pasif atau prinsip menunggu, yang hanya 

membolehkan negara bersikap terhadap warga apabila hal 

itu diperlukan oleh warga. 

Inilah yang merupakan prinsip cita-cita Negara Penjaga Malam 

“Nachwater staat” yang memandang hukum semata-mata sebagai sarana 

pengendalian masyarakat “Social control”

 Prinsip aktif atau prinsip pembina, yang mengharuskan 

Negara menggarap kepentingan warga agar tercapai 

kesejahteraan kebendaan (materiel) maupun keakhlakan 

(spirituil) bagi warga.

Ini merupakan prinsip cita-cita Negara Kesejahteraan “Sociale 

Walvaarstaat” yang mengakui hukum sebagai sarana penggarap 

masyarakat “Social engineering” disamping sebagai sarana pengendalian 

masyarakat. 
kembali


