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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Kebijakan Umum Peradilan 

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara 

Jakarta dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan 

Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi 

mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 

MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah 

Agung RI. Lembaga  Mahkamah Agung RI sebagai salah  satu institusi negara / 

kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : 

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan 

pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan 

sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk 

itulah Pengadilan  Tata Usaha Negara Jakarta membuat Laporan Tahunan Tahun 2013. 

B. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 

Sebagaimana halnya Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan 

tertinggi dan PTUN dalam struktur organisasi berada di bawah naungan Mahkamah 

Agung, maka PTUN Jakarta memiliki visi dan misi yang sama dengan  organisasi  

induknya,  yaitu: 

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA YANG AGUNG” 

MISI   

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan 

agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.  

Misi Pengadilan  Tata Usaha Negara Jakarta, adalah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 
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2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan 

pelayanan pada masyarakat 

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan 

efisien 

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

C. Rencana Strategis 

Perencanaan strategis dapat diartikan sebagai suatu pengarahan serta 

pemikiran untuk mencapai visi dan misi. Pengadilan TUN Jakarta melalui kebijakan 

yang dibuat oleh unsur pimpinan (Ketua/Wakil Ketua/Para Hakim dan Panitera / 

Sekretaris) beserta jajarannya kebawah telah menyusun rencana strategis sebagai 

berikut :  

1. Peningkatan penyelesaian perkara 

2. Peningkatan tertib administrasi perkara 

3. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. 

4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

6. Meningkatnya kualitas pengawasan 

Dari rencana  strategis tersebut, diharapkan seluruh kegiatan pelaksanaan 

tugas teknis yudisial maupun non yudisial dapat dilakukan dengan baik serta dapat 

menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), sehingga hambatan-

hambatan untuk mencapai tujuan dapat diminimalisir. Terlebih lagi dengan 

dibentuknya Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) dapat memperkokoh pelaksanaan 

visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. 

 


