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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Hukum dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan mata 

kuliah yang sangat penting untuk diikuti oleh mahasiswa karena mata 

kuliah ini merupakan mata kuliah hukum yang berkaitan dengan perbuatan 

hukum pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami permasalahan 

dengan pelayanan pemerintah. Mata kuliah Hukum dan Peradilan Tata Usaha 

Negara ini disajikan dalam modul dengan tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan dalam penguasaan materi bagi mahasiswa, maupun guru 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Tata Negara di 

Sekolah Menengah Umum (SMU). Secara khusus, penguasaan materi 

pelajaran ini adalah yang berkenaan dengan konsep hukum yang bersumber 

pada Peradilan Tata Usaha Negara. 

Mata kuliah ini memfasilitasi pemahaman dan penguasaan berbagai 

konsep, teoretik, dan yuridis tentang Lembaga Peradilan dan asas-asas 

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara serta proses Pengadilan Tata 

Usaha Negara. 

Anda sebagai mahasiswa maupun guru akan lebih mudah 

mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran pada materi hukum dan 

peradilan tata usaha negara ini apabila Anda menguasai dan memahami 

pokok-pokok bahasan  materi mata kuliah ini. Hal ini diperlukan karena mata 

kuliah Hukum dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu 

sumber keilmuan pada mata pelajaran PPKn dan Tata Negara dalam 

kurikulum SMA, SMK, dan MAN. 

Mata kuliah ini sangat penting bagi Anda sebagai mahasiswa dan calon 

guru yang setiap saat selalu berusaha meningkatkan mutu pelajarannya. 

Dengan memelajari mata kuliah ini, Anda lebih siap dan percaya diri untuk 

menjadi guru profesional. 

Setelah memelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu:  

1. menjelaskan Hukum Tata Usaha Negara; 

2. menunjukkan Peradilan Tata Usaha Negara; 

3. menjelaskan/menganalisis secara sistematis perkembangan HTUN dan 

PERATUN; 

4. menjelaskan/mengkaji  perbuatan hukum pemerintah; 

M  



xii 

5. menjelaskan  dan menguraikan alat perlengkapan TUN dan Hukum 

Kepegawaian; 

6. menjelaskan kedudukan dan kewenangan pemerintah;  

7. menjelaskan dan menguraikan pengajuan gugatan Tata Usaha Negara; 

8. menjelaskan urutan tahap-tahap pemeriksaan perkara/gugatan dalam 

Pengadilan TUN; 

9. menjelaskan jenis dan bentuk putusan pengadilan dan kasus-kasus aktual 

HTUN di Indonesia. 

 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, mata kuliah ini terdiri dari 9 

modul yang pengorganisasiannya sebagai berikut. 

Modul 1 : Hukum Tata Usaha Negara. 

Modul 2 : Peradilan Tata Usaha Negara. 

Modul 3 : Perkembangan Hukum Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata 

Usaha Negara. 

Modul 4 : Perbuatan Hukum Pemerintah. 

Modul 5 : Alat Perlengkapan Tata Usaha Negara dan Hukum 

Kepegawaian. 

Modul 6 : Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah. 

Modul 7 : Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara. 

Modul 8 : Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara/Gugatan dalam Peradilan 

TUN. 

Modul 9 : Jenis dan Bentuk Putusan Pengadilan dan Kasus-kasus Aktual 

HTUN di Indonesia. 

 

Yakinkan dalam hati bahwa Anda sebagai mahasiswa dan calon guru 

akan belajar dengan rajin, sungguh-sungguh, dengan niat  yang kuat, dan 

usaha yang gigih maka Anda akan dapat menguasai seluruh isi modul ini. 

Dan kelak akan menularkannya kepada anak-anak didik kita. 

Pelajarilah setiap Kegiatan Belajar dengan seksama, jangan terburu-buru. 

Kerjakan latihan berdasarkan petunjuk sebagai upaya  mengungkapkan 

pengetahuan yang Anda telah pelajari dari uraian materi. Gunakan 

Rangkuman untuk mengingat dan mengambil intisari setiap Kegiatan Belajar. 

Kemudian kerjakanlah Test Formatif pada setiap akhir Kegiatan Belajar.  



xiii 

Jangan lupa baca Glosarium yang ada untuk membantu pemahaman 

Anda terhadap materi uraian terutama istilah yang sulit atau asing bagi Anda. 

Sedangkan fungsi Daftar Pustaka untuk memperluas wawasan Anda tentang 

topik yang Anda pelajari pada modul ini. Usahakan membaca beberapa buku 

yang tercantum pada Daftar Pustaka dengan memperoleh sendiri di toko 

buku, download, browsing ke internet  atau meminjam di perpustakaan  dan 

teman yang memilikinya supaya penguasaan materi Anda komprehensif! 

Selamat belajar, semoga berhasil! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



xiv 

Peta Kompetensi 
Hukum dan Peradilan Tata Usaha Negara/ PKNI4315/3 SKS 

 

Mata Kuliah Hukum dan Peradilan Tata  Usaha Negara, bertujuan  untuk memberikan pemahaman 
secara mendalam dan komprehensif kepada mahasiswa serta  mampu menunjukkan 
kompetensinya dalam menganalisis  asas, prinsip, dan ketentuan hukum yang mengatur perilaku 
aparatur  negara yang berhubungan dengan warga negara berdasarkan rule of law, baik secara 
formal maupun  pola mekanisme dalam praktik ketatanegaraan,  
serta sebagai kerangka konsep yang menopang konsep-konsep  yang relevan  
dengan Pendidikan Kewarganegaraan. 
 

TKU : 9. Mahasiswa dapat Memamahami Jenis  
                dan Bentuk Putusan Pengadilan serta  
                Kasus-Kasus Aktual HTUN di  
                Indonesia 
 

TKU   6: Mahasiswa dapat menyusun   
                Kedudukan dan Kewenangan  
                Pemerintah 
 

TKU 7 : Mahasiswa dapat Menguraikan 
               Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara  
 

TKU 8 : Mahasiswa dapat Mengurutkan  
               Tahap-Tahap Pemeriksaan  
               Perkara/Gugatan dalam Peradilan  
              Tata Usaha Negara 

TKU 2:  Mahasiswa  dapat   Memahami  
               Peradilan Tata Usaha Negara 

TKU 4: Mahasiswa  dapat Memahami   
              Perbuatan Hukum  pemerintah 
 

TKU 3 : Mahasiswa  dapat menguraikan   
               secara  sistematis perkembangan HTUN 
               Dan PERATUN 
 

TKU 5 : Mahasiswa dapat Menguraikan Alat  
               Pelengkapan TUN dan HK. Kepeg. 
 

TKU 1:  Mahasiswa  dapat   Memahami  
               Hukum Tata Usaha Negara 


