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KATAPENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan

rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Sffategis (RENSTRA)

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020-2024.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah pelaksana kekuasaan kehakiman

yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan

sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Daerah

Khusus ukota Jakarta .

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-

Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada

undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib

menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahrurr, 2020-2024 int

dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi selur uh aparat Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta agar tercipta keseragaman pengertian/persepsi tentang Visi, Misi sasaran dan arah

kebijakan sehingga terwujud kesatuan langkah, gerak dan arah pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka mendukung Cetak Biru Mahkamah

Agung Republik Indonesia "Pembaruan Pengadil an 2010-2035.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan

sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewuj ud kan

peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan

Tata Usaha Negara Jakarta.

Namun kami menyadari penyusunan Renstra ini masih terdapat kekurangan, maka

oleh karena ini tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan

dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan. Semoga Rencana Strategis

(RENSTRA) ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung Visi Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta yaitu "Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung"

Jakarta, 18 Februari 2020
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BAB I

PENDAHULUAN

r.1. KONDISI UMUM

Relormasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi

peran Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi

pokoknya, didang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan lingkungan Peradilan TUN di

bawah Mahkamah Agung Republik lndonesia (MARI) sebagai pelaksana

kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan yang bertugas dan berwenang menerima

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama,

dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut bertujuan untuk mendukung

tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga

pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengn 5 (lima) tahun

secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,

peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha NEGARA

JAKARTA Jakarta

Rencana Strategis (renstra) ini dijabarkan ke dalam program yang

kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan dan dasar penyusunan Indikator

Kinerja Utama dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIJP).

Renstra ini kelak didukung oleh ketersediaan anggaran setiap tahun nya yang

dituangkan di dalam dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), y an g

dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana

dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta, baik lingkungan intemal maupun extemal sebagai lariable

strategis.
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A. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mulai berdiri dan beroperasi pertama

kali di Gedung PT.TUN Jakarta di Jalan Cikini Raya No.l lT Jakarta Pusat hingga tahun

1991, sehingga pada saat itu didalam satu kantor ada dua 2 (dua) Pengadilan yang masing-

masing beroperasi yaitu PT.TIIN Jakarta diruang depan, merupakan pengadilan tingkat

banding dan PTUN Jakarta diruang belakang, merupakan pengadilan tingkat pertama.

Pada bulan April Tahun l99l PTLIN Jakarta pindah kartor dengan

mengontrak di jalan Angkasa I No. 24 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sampai

dengan Tahun 1999, dan pada bulan Januari tahun 1999 PTUN Jakatu pindah ke Jalan

Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur dimana kantor tersebut

merupakan kantor milik sendiri yang pembangunannya dimulai dari tahun 1996 sampai

1998 oleh Kanwil

Departemen Kehakiman Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan kedudukan tetap

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sampai sekarang.

PTUN Jakarta termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Jakarta (PT.TUN) Jakarta, yang selurulmya terdiri dari 7 (tujuh) PTUN yaitu :

a. PTUN Jakarta

b. PTUN Bandung

c. PTLrN Banjarmasin

d. PTUN Pontianak

e. PTUN Samarinda

f. PTUN Palangkaraya

g. PTUN Serang

Sedangkan wilayah hukum operasional PTLIN Jakarta pada saat ini adalah meliputi

wilayah hukum Propinsi DKI Jakart4 yaitu mencakup 6 (enam) wilayah Kota yaitu :

a. Kota Administrasi Jakarta Utara

b. Kota Administrasi Jakarta Pusat

c. Kota Administrasi Jakarta Timur

d. Kota Administrasi Jakarta Barat

e. Kota Administrasi Jakarta Selatan

f. Kepulauan Seribu
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2. Tugas Pokok

a. Menerima, Memeriks4 Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara

(TUN) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta , Dengan Berpedoman Pada

Undang -Undang Nomor : 5 Tahun l986jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004

jo. Undang-Undang Nomor : 5l Tahun 2009 dan Ketentuan dan Ketenuan Peraturan

Perundang-undangan Lain yang Bersangkutan, Serta Petunjuk-Petunjuk Dari

Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA,

PERMA, dlt);

b. Meneruskan Sengketa-Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Ke Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta (PTUN-JKT) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Jakarta (PT.TUN) yang Berwenang;

c. Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta (PTUN Jakarta), Seiring Peningkatan Integritas Moral dan Karakter

Sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, Guna Tercipta dan

Di lahirkannya Putusan-Putusan yang Dapat Dipertanggung jawabkan Menurut

Hukum dan Keadilan, Serta Memenuhi Harapan Para Pencari Keadilan

(Justiciabelen);

d. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan Guna

Meningkatan dan Memantapkan Martabat dan Wawasan Aparatur dan Lembaga

Peradilan, Sebagai Benteng Terakhir Tegaknya Hukum dan Keadilan, Sesuai

Tuntutan Undang-Undang Dasar I 945;

e. Memantapkan Pemahaman dan Pelaksanaan Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta" Sesuai Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/012/SK/IIIi 1993, tanggal 5

Maret 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta (PTtlN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

(PT.rUN);

f. Membina Calon Hakim Dengan Memberikan Bekal Pengetahuan Di Bidang Hukum

dan Administrasi Peradilan Tata Usaha NEGARA JAKARTA (PTUN) Agar

Menjadi Hakim yang Profesional.
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3. FUNGSI

Berdasarkan Kedudukan, tugas pokok dan tugas penunjang tersebut di

atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, akan melaksanakan beberapa fungsi,

antara lain :

a. Melakukan Pembinaan Pejabat Struktural dan Fungsional Serta Pegawai

Lainnya" Baik Menyangkut Administrasi, Teknis, Yustisial Maupun

Administrasi Umum;

b. Melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas dan Tingkah Laku Hakim dan

Pegawai Lainnya;

c. Menyelenggarakan Sebagian Kekuasaan Negara Jakarta bidang Kehakiman.

1.2. ANALISIS SWOT

1.2.I. POTENSI PERMASALAHAN

a. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mencakup hal-hal yang memang

sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang

dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Mempunyai Visi dan Misi yang sudah
jelas yang mengacu pada visi misi Mahkamah agung .

2. Adarya undang undang yang mengatur Tugas Pokok dan Fungsi dan

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selaku Pengadilan Tingkat
Pertama.

3. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP), Job desciption dan Reformasi

Tata Kelola Peradilan sebagaimana Perma No. 07 Tahun 2015.

4. Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Hakim.

5. Adanya dukungan dana APBN.

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dirinci

dalam beberpa aspek:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum mempunyai kewenangan

untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Intemal Pengadilan

.+

b. Kelemahan (Weakness)



- Belum mencukupinya kapasitas sumber daya manusia yang memadai yang

sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kerja .

- Bidang kesekretariatan dan keperkaraan masih ada yang tugas rangkap

- Kurang adanya pelatihan kepaniteraan dan keseketariatan

2. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dari pusat

belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

c. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta untuk meiakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang

memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

- Adanya Aplikasi yang mempemudah dalam pengelolaan administrasi

perkara peradilan TUN Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP TUN)
- Kerjasama dengan pihak bank berkaitan dengan biaya Panjar Perkara

- Adanya Sistim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta dan Penggunaan E-Court dalam Proses Berperkara

- Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan

kinerja

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan oleh

Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia dan Diklat ditempat Kerja.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik

intemal maupun ekstemal

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum

Pengadilan se Daerah Khusus ukota Jakarta

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta berupa jaringan internet, website yang lebih baik.

)



d. Tantangan yang Dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tata Usatn Negara

Jakarta yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap

dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan.

Luasnya wilayah Yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Personil di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum seluruhnya

memahami visi dan misi Pengadilan Tata Usatra Negara Jakarta

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum adanya sislem reward dan punishment sebagai salah satu cara

untuk memacu kine{a aparat peradilan yang langsung diterapkan oleh

satler bersangkutan.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang derikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak

sesuai dengan kebutuhan.
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BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Visi Mahkamah Agung Republik lndonesia

Ternujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung bercirikan :

l. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan

berkeadilan.

2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara

proporsional dalam APBN.

3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan
terukur.

4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang ssederhana.

cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Mengelola sarana prasafima dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang

anvm, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria

obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya
peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan

transparansi.

Misi Mahkamah Agung Republik lndonesia

TURU'UJU D}.IYA BADAN PERADI I.AN

INDONESIA YANG AGUNG

L Menjaga kemandirian Badan Peradilan :

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan beradilan ;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

7

10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modem dengan berbasis TI terpadu.



a

Dari empat misi Mahkamah Agung tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan

dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim

dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha

melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi

kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi

atau Undang-Undang suatu negara

Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang

dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan

dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk

meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang

pasi dan adit.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasamya merupakan suatu nilai

yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain.

Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana

untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan

putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah

pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh

aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga

akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya

proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman j adwal sidang secara

terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk j aminan akses bagi pencari

keadilan.

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan

kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran

pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga

mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan

manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan

a
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bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang

dipimpinnya.

Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu

oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan

harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung

menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan

membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis

yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

Meningkatkan Kredibilitas dan TransparansiBadan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk

mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya

menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefeklifkan sistem pembinaan,

pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungiawabkan.

Selain sebagai bentuk pertanggungiawaban publik, adanya pengelolaan organisasi

yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di

dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan

internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karh,

kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta

penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Banye& hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan

teknis dan administrasi peradilan berba sis teknologi informasi dimulai dengan

keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIAP), aplikasi Sistem

Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court),

keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan

Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan one doy publish.

Dalam bidang administrasi umum Mahkamah Agung telah menerapkan

aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi

Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI), aplikasi

Sistem Tata Persuratan ( e - Ofice), aplikasi Sistem Manajemen Pembelajaran

(Learning Management System), aplikasi Sistem Pengelolaan Jumal (Open Journal

Syslem).
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Visi tersebut di atas diharapkan menjadi acuan bagi seluruh unit ke{a di

tingkungan Mahkamah Agung RI bersama jajaran Pengadilan dibawahnya dalam

menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dari pengadilan tingkat pertamq tingkat

Banding maupun tingkat Kasasi.

2.1. Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Sebagaimana visi misi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta memiliki visi misi yang sama yang di sesuaikan dengan tugas

pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jaka*a.

Visi adalah suatu gambaran yang tentang keadaan masa depan yang

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan flrngsi Pengadilan Tata

Usatla Negara Jakarta Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengacu

pada Visi Mahlamah Agung RI adalah sebagai berikut :

,,

yang bermakna Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan yang jujur dan adil guna menegakkan hukum dan

keadilan.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan llngsi peradilan adalah pelaksanaan

fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang

Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai

visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan

baik. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta, yaitu :

MISI:
'l . Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya fungan, Transparan dan

Modem;

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka

Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat;

3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien;

l0
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4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan

Efisien;

5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan

Ketentuan yang Berlaku.

Penjelasan dari keempat Misi adalah sebagai berikut :

Ad.l Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan, Transparan dan

Moderni

Dalam pengelolaan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah

menggunakan aplikasi teknologi informasi terintegrasi (integrated information

technologt), yakni aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Terakhir,

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor

3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Perma

tersebut sebagai bentuk pembaruan terhadap penyelenggaraan administrasi peradilan

dari sebelumnya yang bersifat konvensional ke sistem elektronik. Dengan

penggunaan sistem peradilan elektronik melalui aplikasi e-court, maka para pencari

keadilan akan lebih mudah mengaj ukan gugatan atau permohonan tanpa harus datang

ke Pengadilan. melakukan panggilan sidang melalui sarana elektronik yang tidak

memerlukan biaya jika disepakati oleh para pihak, penyampaian jawaban. replik,

duplik dan kesimpulan secara elektronik dari manapun tanpa harus datang ke

pengadilan, dari hal hal yang telah di upayakan tersebut semuanya adalah dalam

rangka mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan. Transparan dan

Modem;

Ad2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka

Peningkatan Peloyanan Pada Masyarakal;

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia PTUN Jakarta

ditopang oleh sistem informasi kepegawaian (SIKEP) , Penggunaan Sistem informasi

pengawasan (SIWAS), ikut serta dalam hal pelatihan-pelatihan yang di adakan oleh

Mahkamah Agung , Promosi dan Mutasi . Semua proses pengembangan sumberdaya

tersebut sebagian besar sudah didukung oleh teknologi informasi.

Ad.3 Melakanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien;

Pengawasan di lingkungan intemal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan

yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler yaitu :

- Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai

pengendalian yang terus menerus,dilakukan oleh atasan langsung terhadap
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bawahannya. agar agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif

dan efisien sesuai deagan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

Pengawasan Ruti Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan

Tata Usaha Negara Jakarta secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan

sesuai dengan kewenangan masing-masingl

Ad.4 Mehksanakan Tertih Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif
dan Efuien.

Salah satu hal yang di sudah di lakukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta dalam rangka pelaksanaan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

adalah dengan di terapkannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Melalui PTSP

ini Pengadilan Tata Usaha NEGARA JAKARTA Jakarta ingin memberikan

pelayanan prima dalam hal pelayanan pubtik yang proses pengelolaannya dimulai

dari tahap awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu

tempat sebagai wujud keseriusan Pengadilan Tata Usaha NEGARA JAKARTA

Jakarta dan jajarannya demi terwujudnya Tertib Administrasi dan Manajemen

Peradilan yang Elektif dan Efisien.

Ad5 Mengapayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesaai

Dengan Ketentuan yang Berlaku

Saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sedang melaksanakan

pembangunan gedung kantor untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana

penunjang pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan terus

mengupayakan permohonan saftma prasarana lainnya ke Mahkamah Agung agar

tersedianya kebutuhan terhadap sarana dan prasarana tersebut.

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus

dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan

tujuan strategis organisasi.

Rumusan tujuan tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

2. Terpenuhinya rasa keadilan pada masyarakat pencari keadilan

3. Publik percaya bahwa Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di bawahnya dapat

memenuhi butir 1 dan 2 di atas.
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Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan pada tahun 2020, sasaran strategis yang hendak dicapai

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Terwuj udnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; Indikator

Kinerja yang mendukung sasaran ini antara lain :

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

c. Persentase penurunan sisa perkara

d. Persentase perkara yang Tidak Mengupayakan Upaya Hukum Banding,

Kasasi Dan Peninjauan Kembali (PK)

e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; Indikator Kinerja

yang mendukung sasaran ini antara laia :

a. Persentase salinan Putusan Yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang

diajukan secara lengkap dan tepat waktu

c. Prosentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu I hari setelah diputus

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu Yang Mendapat Layanan

Bantua.n Hukum (Posbakum)

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini adalah Persentase Putusan

- Persentase Perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang ditindaklanjuti.
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Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

a. Persentase sisa
diselesaikan

perkara yang '100 Yo

b. Persentasi perkara yang diselesaikan
tepat waktu

'loo o/o

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara 25 o/o

d. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum
. Banding
. Kasasi
.PK

6O o/o

60 Yo

600/o

Terwujudya Proses
Peradilan yang Pasti
Transparan dan Akuntabel

e. lndex responden pencari keadilan
yang puas terhadap layanan pradilan 90%

a. Persentase Salinan putusan yang di
terima oleh para pihak tepat waktu 100 %

100 %

Peningkatan Efektifitas
Pengelolan Penyelesaian
Perkara

b. Persentase berkas perkara yang
dimohonkan banding, Kasasi dan PK
yang diajukan secara lengkap dan
tepat waktu

c. Persentase putusan yang menarik
perhatian masyarakat (sengketa
pemilu) yang dapat di akses secara
online dalam waKu t hari sejak putus

0Yo

1OO o/o
a. Persentase Perkara

diselesaikan
Prodeo yang

10O o/o

J Meningkatnya Akses
Peradilan Bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan b. Persentase Pencari Keadilan

Golongan Tertentu yang mendapat
layanan Bantuan Hukum

100 o/.Persentase Putusan Perkara TUN
yang ditindaklanjuti

Meningkatnya Kepatuhan
Terhadap
PutusanPengadilan
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAII STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung

Renca.na Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Arah kebijakan dan strategi

Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan

strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas

capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yalg tertuang dalam RPJMN

tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi

'Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung', maka Mahkamah Agung

menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan

sebagai berikut:

. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

r Pembatasan perkara kasasi:

o Proses berperkara yang sederhana dan mwah

o Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)

o Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

o Penyempumaan penerapan sistem kamar

o Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.

o Hak uji materiil

o Penguatan lembaga eksekusi

r Keberlanjutan e-Court

o SPPT TI

. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan

Peradilan.
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. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung

yang berkualitas.

. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kine{a aparat peradilan secara optimal.

. Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam

RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesit Yang Agung, maka Mahkamah Agung

menetapkan 7 (tujuh) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

3. Meningkatkan penyederhanaan proses penang ran perkara melalui pemanfaatan

teknologi informasi.

4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara

optimal baik internal maupun ekstemal.

5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan

menunjang sistem peradilan yang sederhan4 transparan dan akuntabel

6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan

berdasarkan parameter obyektif.

7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja

Masing -masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis I : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan

dan akuntabel.

Untuk mewuj udkan sasaran strategis proses peradilan yang

pasti,transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan

sebagaiberikut :

a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar

b. Pembatasan Perkara Kasasi.

c. Proses berperkara yang sederhana dan murah.

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin

dan terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses

peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai

dengan arah kebijakan Sidang Keliling lzitting Plaats yar.g

Sasaran Strategis 2
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Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 5

dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara

prajurit TNI yang memiliki Saksi masyarakat miskin dan

terpinggirkan ditakukan inovasi dengan melakukan sidang

keliting.

Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan

perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penataan ulang manajemen perkara.

b. Integrasi Informasi perkara secara elel:tronik.

c. Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan

Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat

peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan pengawasan

aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan

pengawalsan

c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan

peradilan bagi masyarakat.

Terwujudnya sistem manajemen informasi yang

terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang

sederhana, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem

informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan

yang sederhana, transpiuan dan akuntabel, ditetapkan arah

kebijakan sebagai berikut:

a. Transparansi kinerja secara efektifdan efisien

b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi.

c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis

TI.
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Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan kompetensi

dan integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Penataan pola rekruitmen Sumber Daya Manusia Peradilan

b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia

Peradilan

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan

secara akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya

pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel,

efektifdan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung

b. Penataan manajemen dalam rangka good court govemance

3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi PTIIN Jakarta

Tujuan merupakan porjabaran atau implementasi dari pemyataan misi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)
tahun. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berusaha mengidentifikasi apa yang

akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam

memformulasikan tujuan ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan

kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan

memungkinkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengukur sejauh

mana visi dan misi telah dicapai. Rumusan TUJUAN tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan
melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui
Pemanfaatan teknologi informasi.

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Untuk menjabarkan tujuan dengan hasil yang terukur maka dibuatlah sasaran

Strategis, dimana pada tahun 2019 telah mengalami penambahan Tingkat
Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan sehingga sasaran tahun 2020 - 2024

telah mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara

2. Peningkatan tertib Administrasi Perkara

3. Peningkatan Atsebilitas Masyarakat yang terpinggirkan terhadap Peradilan

(Acces To Justice)

4. Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan
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Dengan Indikator Kinerja Uta.rna yang dibutuhkan atas keberhasilan

SASARAN STRATEGIS dalam mencapai tujuan adalah :

l. Teruuj udnya proses peradilan yang pasti, ffansparan dan akuntabel.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3.Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Lebih jelasnya Rencana dan Strategis Pengadilan Tata Umtn Negara Jakaxta

Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut :

l Sasaran Strategis : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan
dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis Terwujudnya proses

peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan

Pencapaian Kinerja sebagai berikut :

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam

menjalankan fungsinya Pengadilan Tata bertugas menerima,

memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan Jumlah

perkara yang didaftarkan, dimana pada proses penyelesaian

perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perlu

penyelesaian sisa perkara yang belum pada tahun

sebelumnya dengan indicator pencapaian kinerja adalah

Persentase Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan dengan

Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan sebagai tolak

ukur keberhasilan.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Penyelesaian Perkara yang sebelum-nya derikan Jangka

waktu penanganan pada Tingkat Pertama dan Tingkat

banding sebagaimana sumt edaran Ketua Mahkamah

Agung nomor 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum

perdata Tata dan perkara tata usaha Negara Jakarta,

kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih

dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan

Tingkat Pertama yang bersangkutan waj ib melaporkan

alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Namun dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah

agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah agung dan

jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon
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keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara

dilingkungan Mahkamah Agung dan jajamn Peradilan

dawahnya" Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama

dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua

Mahkamah agung nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian

perkara di Pengadilan Tingkat Pertarna dan Tingkat Banding

pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan

bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat

Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, sedang

penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

paling lambat dalam wakhr 3 (iga) bulan, ketentuan waktu

tersebut termaksud penyelesaian minutasi. Dalam rangka

terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Pengadilan

Tata Usalra Negara Jakarta senantiasa melakukan evaluasi

secara rutin melalui laporan perkara dengan indeks

Persentase Jumlah perkara yang diselesaikan tahun be{alan

dengan jumlah perkara yang ada.

c. Persentase Penurunan sisa Perkara

Pengadilan Tata Usaha dalam pencapaian kinerja ini

mendorong proses peradilan yang cepat dan

transparan sehingga tidak menimbulkan terjadinya

penumpukar perkara pada akhir tahun dengan tingkat

keberhasilan yaitu presentase Sisa Perkara Tahun

sebelumnya dikurangi Tahun berjalan dengan pembagian

Sisa perkara Tahun sebelumnya.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.

Pada indikator kine{a ini Pengadilan Tata Usaha

berusaha mengambil keputusan secara adil bagi kedua

belah pihak sehingga tidak menimbulkan upaya huklm
lainnya dengan tingkat keberhasilan Presentase Jumlah

perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum dengan

Jumlah Putusan Perkara-

e. Indeks responden pencari keadilan yang puas

terhadap layanan peradilan.

untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pelayanan

Pengadilan Tata Usaha bagi para Pencari keadilan

maka duatlah survei berdasarkan PERMENPAN Nomor
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2. Sasaran Strategis :

KEP/25/M.PAN12 12004 tanggal 25 februari 2004

tentang pedoman umum penyusunan Indeks kepuasan

Masyarakat unit pelayanan Instansi Pemerintah dan

PERMENPAN RB No. l6 tahun 2014 tentang pedoman

survey kepuasan Masyarakat terhadap panyelenggaraan

pelayanan Publik.

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian

Perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Tertib

Administrasi Perkara ditetapkan Kinerja Utama

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

dengan keberhasilan dan indikator Kinerja sebagai berikut:

a. Presentase isi Putusan yang diterima oleh para

Pihak tepat waktu

Penerapan aturan yang ketat, pemberian funishment dan

reword serta evaluasi yang terus menerus diharapkan

dapat memberikan motivasi dalam rangka melaksanakan

penyelesian isi putusan di aptikasi SIPP sehingga

masyarakat pencari keadilan akan dengan mudah

mendapatkan isi putusan dengan cepat .

b. Presentase Perkara yang dimohonkan banding,
Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan
tepat waktu

Pada indikator kinerja ini diharapkan pada tahun 2020

terjadi peningkatan pengiriman berkas banding, kasasi

dan PK secara lengkap sehingga tidak terjadi
pengembalian berkas yang nantinya akarr menghambat

proses pengambilan Putusan / Proses peradilan, adapun

indeks keberhasilannya adalah Jumlah berkas perkara

yarg dimohonkan banding, Kasasi dan PK secata

lengkap dengan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan

Upaya Huk-um.

c. Persentase putusan yang menarik perhatian

masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses

secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus

Salah salu kewenangan Pengadilan Tata Usaha adalah

menerima, memeriksa dan mengadili sengketa

ekonomi syariah yang tentu saja hal tersebut menarik

minat masyarakat untuk ikut melakukan pencarian

informasi, oleh kama itu diharapkan pengambilan
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3. Sasaran strategis

putusan dapat segera diakses oleh masyarakat melalut

media online (Website PA.UsalB) sebagai salah satu

fungsi pelaksanaan peradilan yang transparan. indeks

keberhasilan pada indikator kinerja ini adalah

plesentase jumlah amar putusan perkara sengketa

pemilu yang diupload dalam website dengan jumlah

putusan perkara.

Meningkatnya Akses Peradilan hagi Masyarakat

Miskin dan Terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan

Aksebilitas Masyarakat yang terpinggirkan terhadap

Peradilan (Acces To Justice) ditetapkan Kinerja Utama

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin

dan terpinggirkan dengan keberhasilan dan indikator

Kinerja sebagai berikut :

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari

sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki
kendala keterbatasan anggaran, Sehingga diharapkan ke

depan dapat dilakukan penajaman estimasi baseline

bedasarkan data dan penguatan alokasi Aaggaran

sehingga pelayanan terhadap masyarak miskin dapat

dilaksanakan secara maksimal, oleh kama itu pada

indikator kinerja ini tingkat keberhasilannya adalah

persentase Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan

dengan jumlah perkara prodeo

b. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang

mendapatkan layanan bantuan Hukum (Posbakum)

Pengadilan Tata Usaha direncanakan mendapatkan

anggaran pada dipa 05 Direktur Jenderal Badan Peradilan

Tata untuk melaksanakan pelayanan bagi pencari

keadilan golongan tertentu dengan menyediakan bantuan

hukum yang beke{asama dengan beberapa Advokat
dengan indeks keberhasilannya yaitu Prosentase Jumlah

pencari keadilan golongan tedentu yang mendapatkan

layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan

golongan tertentu.

Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan d itetapkan K inerj a

Utama Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan
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Pengadilan dengan keberhasilan dan indikator Kinerja
sebagai berikut :

a. Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti

(dieksekusi) Penetapan putusan yang dilaksanakan oleh

pengadilan Tata Usatla Negara Jakarta harus juga

didukung dengan pelaksanan putusan tersebut oleh kama

itu pada indikator kinerja ini tingkat keberhasilannya

dapat dilihat dari Persentase Jumlah Putusan Perkara

yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Yang

sudah Berkekuatan Hukum Tetap.

INDIKATOR KINF],RJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis

dalam mencapai tuj uan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan

digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis

dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan

digambarkan sebagai berikut :

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya proses
peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat

waktu
c. Persentase Pemrmnan sisa Perkara
d . Penentase perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan
Kembali.

e. Indeks responden pencari keadilan yang
puas terhadap layanan peradilan.

2 Peningkatan Efektifitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

a. Presentase isi Putusan yang diterima oleh
para Pihak tepat waktu

b. Presentase Perkara yang dimohonkan banding,
Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap
dan tepat waktu

C. Persentase putusan yang menarik perhalian

masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses
secara online dalam waktu I (satu) hari sejak

diputus

Meningkatnya Akses
Peradilan tragi Masyarakat
Mbkin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
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b. Persentase Pencari

yang mendapatkan

(Posbakum)

keadilan golongan tertenlu
layanan bantuan Hukum

4 Peningkatan Kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan

Persentase Putusan Perkara yang ditindak-lanjuti

3.3. KERANGKA REGULASI

Berbagai regulasi di perlukan guna mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran.

Regulasi yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung R.l menjadi acuan dalam

penyusunan Reviu Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, adalah :

No Jenis Regulasi Nama Regulasi

1 Surat Keputusan KMA Nomor I - l44/KMA"/SK/I/20I ltentans Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengailan

2 Surat Keputusan KMA Nomor 26Tahun 2012 tentans Standar Pelar anan
Publik

3 Surat Edaran MARI Nomor 2 Tahun 2014 tentanu Penvelesaian Perkara
di tingkat pertamadan tingkaT bantling pada empat
lingkingan peradilan

1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2014 tentans Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masvlrakat Tidak Mampu di
Peigadilan

5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 201 5 tentanp C)rpanisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Keiekrelarian

6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2016 lentang Penegak-kan Disiplin
Kerja Hakim

7 Peraturan Mahkamah A gung Nomor 8 tahun 2016 tentang Whistleblowing System

8 Surat Seketaris Mahkamah
Agung

Nomor 933/SEK.OT.0 1.3/1 0/2017 Perihal Reviu
lndikator Kineria Utama Pensadilan Tinskat
Banding dan Pdngadilan Ting-kat PerramE

I

24



Sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 907/5EK/KP.ot.2/612o2o.
TentanS : Penetapan Nomenklatur

labatan Pelaksana

STRUKTUR ORGANISASI PENGADIIAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
SESUAI,ABATAN .IIOMENKLAruR PELAIGANA
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BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program

dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan

program unfuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tert administrasi

perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Jakarta dalam pelaksanaan Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah :

1. Penyelesaian Perkara masuk

2. Penyelesaian Sisa Perkara

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

4. Register dan pendistrusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dar putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

duat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas

dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan daiam

program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk

mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program

ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan

tingkat pertama.
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Target Kinerja T.ahtnan 2020 - 2021

Program/
Kegiatan

Indikator Kinerja Target

2020 2021 2022 2023 2024

Terwuj udnya
kepercayaan

masyarakat terhadap
system peradilan yang
pasti, transparan dan

akuntabel

a. Presentase sisa perkara
yang diselesaikan 100yo 100% 100% r 00% 100%

b. Persentase perkara yang
di selesaikan tepat waktu

l00Yo 100% t00% 1000h 100%

c. Persentase Penurunan
sisa perkara

25 0k 25Yo 25 o/o 250

d. Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum :

Banding
Kasasi
PK

60 o/o

60%
60%

60%
66%
70 Yo

60%
66 o/o

60%
66%
70 o/o

60%
66%
70Yo

Peningkatan efektifi tas
pengelola penyelesaian

perkara

a. Presentase salinan
putusan yang diterima
oleh para pihak tepat
waktu

100% '1000/o 100% 100% 100%

1 00%

100%

b. Presentase berkas
perkara yang
dimohonkan banding.
kasasi, PK yang
diajukan secara

lengkap dan tepat
waktu

100% 100% 100% 100%

c. Presentase putusan
yang menarik perhatian
masyarakat ( sengketa
pemilu ) yang dapat di
akses secara online
dalam waktu I hari
sejak di putus )

0% }Yo 100Yo 100%
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Program/
Kegiatan

Indikator Kinerja Target

2020 2021 2022 2023 2024

Terwuj udnya Peningkatan
akses Peradilan bagi

masyarakat miskin dan
terpinggirkan

a. Presentase perkara
Prodeo yang
diselesaikan

1000/0 1000/0 100% 100% 100%

b. Persentase Pencari
Keadilan Golongan
tefientu yang mendapat
layanan Bantuan
Hukum

100Y0 100% 100% 100% 1000/o

Meningkatnya Kepatr*ran
Terhadap Putusan

Pengadilan

Persentase Putusan
Perkara TUN yang di
tindaklanjuti

100% 100Yo 100% 10070 100%

4.2. KerangkaPendanaan

Anggaran yang tersedia di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terdiri dari dua
DIPA yaitu .

1. DIPA BUA : SP.DIPA-005.01.2.52673212019 Jumah anggarannya sebesar

Rp. 32.225.865.000,- ( Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta

Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah ,)dipergunakan untuk 2 Program

Kegiatan, yang realisasi penyerapannya sebagai berikut :

2.

1

2

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung Rl

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung RI

13.,153.865.000

18.772.000.000

12.956.t46.638

18.197.926.798

96.37 yo

96,94%
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3. OIPA DIRJEN BADILMILTUN DIPA 005.05.2.52673312019

Jumlah anggaran sebesar Rp. 70.400.000,- ( Tujuh Puluh Milyar Empat Ratus Juta Ribu

Rupiah ) Dengan realisasi penyerapannya sebagai berikut :

64.13 YoPeningkatan Manajemen Peradilan Militer
dan Tata Usaha Negara (TUN)

70.400.000 42.33 l .000
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BAB IV

PENUTUP

Rencana stategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahrn 2020-2024

diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan

lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat ekstemal. Renstra ini

merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang

tantangan, progmm yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu

lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus terus

disempumakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari

kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola

kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah,

tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat terwujud dengan baik.
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lnstansi
Visi

M isi

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2O2O-2O24

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara iakarta yang Agung
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efesien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No Tujuan
Target
.iangka

Menengah
(5 Tahun)

Sasaran Strategis Target

Uraian lndikator Kinerja o/o Uraian lndikator Kinerja 2020 202L 2022 2023 2024

1

Terwujudnya
kepercayaan
masyarakat
terhadap system
peradilan yang

Patti, trantParan,
dan akuntabel

Proses peradilan
yanS pasti,

transparan dan
akuntabel

100 o/o

Terwujudya Proses
Peradilan yang Pasti

Transparan dan
Akuntabel

a. Persentase sisa
perkara yang di
selesaikan

lOOo/o 1OO o/o 100 o/o l0O o/o r00 %

100 o/o b. Persentasi perkara
yang di selesai kan
tepat waktu

lOOo/o lOO o/o 1OO o/o "lOO o/o 1OO o/o

25 o/o

25o/o 25o/o 25 o/o 25 o/o 25o/o

60 o/o

60 o/o

50 o/o

d, Persentase perkara
yanB tidak
mengajukan upaya
hukum : Banding,
Kasasi, PK

60 o/o

60 o/o

60 o/o

60 o/o

66 o/o

70 o/o

60 o/o

66 o/o

70 o/o

60 o/o

66 o/o

70 o/o

60 o/o

66 o/o

70 o/o
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c. Persentase
Penurunan Sisa

Perkara



90 o/o
e. lndex responden

pencari keadilan
yanS Puat
terhadap layanan
peradilan

90 o/o 82,04

o/o

82,O4

o/o

82,O4

o/o

82,O4

o/o

Peningkatan
efektifitat
Pengelola
penyeletaian

Perkara

a Persentase
5alinan
putusan yanS
di terima oleh
para pihak
tepat waktu

1OO o/o

Peningkatan
Efektifitas

Pengelolan
Penyelesaian Perkara

a. Persentase Salinan
puturan yang di
terima oleh para
pihak tepat waktu

b. Persentase berkas

Perkara yang
dimohonkan
banding, Kasasi dan
PK yang diajukan
secara lengkap dan
tepat waktu

r00% lOOo/o 100% 1.OO% lOOo/o

b. Persentase
berkas perkara
yang
dimohonkan
banding,
Kasasi dan PK
yang diajukan
secara lengkap
dan tepat
waktu

I00 o/o
lOOo/o lOOo/o lOOo/o 700% roo%

3
Terwujudnya
Peningkatan
akJet Peradilan
bagi Matyarakat
mitkin dan
terpinggi*an

a. Persentase
Perkara
Prodeo yanS
diselesaikan

lOOo/o

a. Persentase Perkara
Prodeo yang
diselesaikan

100o/o 100%
lOOo/o 700% 100%

b. Persentare
Pencari
Keadilan
Colongan
Tertentu yang
mendapat
layananBantuan
Hukum

100o/o

b. Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang
mendapat layanan
Bantuan Hukum

lOOo/o lOOo/o 700% L00%

-)-)

I

Meningkatnya Akses
Peradilan Bagi

Masyarakat Miskin
dan Terpinggirkan

,oo"r" 
I
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4.
Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putuian
Pengadilan

Persentase
Puturan Perkara
TUN yang di
tindaklanjuti

lOOo/o

Meningkatnya
Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan

Persentase Putusan
Perkara TUN yang

di tindaklanjuti

I O0o/o 10Oo/o lOOo/o 1.OO%
1"OO%
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NOIULEN RAPAT
RAPAT P€M8A}IASAN RENSTRA 20?+2024

PENGADILAN TATA US/AHA EOAlliA .!{|(ART

HARI
TANGGAL
WA}TU
ACARA
TEMPAT

tGmi!
07 Jsnuar 20?1
OEMWBSD SELESAI
PEMBAHASAN RENSTPA 2OM.2O24
RUANG XERJA KETUA PIU'{ JAIORTA

PESERTA RAPAT 1 PANITERA
2 SEKRETARIS
3 SELURUH PEJAEAT SIRUXTURAL
,t. HAKIM PETIASEHAT RENSTRA
5. SELURUH IIM RENSTRA

RAFAT DIBUXA OLEH KETUA PENGiAOILAN TATA USAHA NEGARA JA'(ARTA, DENGAN
PENYAI'PAIAN HAI".HAL RAPAT SEEAGAI BERIKUT

PENYAMPAIAN KETUA
1 OerEfi berakhmya Tahun Aogga.en m20. m*s Perpadilen Tsta UrC[ Negra

Jakarta Arya he*arda.r uriuk nl€mbrrd SA(IP ?020 ya.E le.dr.i dsn psrrlbudsn
dan Embahasan lnditator X,nerla Utama (lXU) tleviu RerBtra 2020-2024 PKT 20?0
?021 datr RKr 2020.2021 2022

2 l*engr€d RPJM rtEu RerEtrd 201]20'19 alfir berskt$ maka hlo d(unh,rl unluk
drGrrbual RanBUa Lahd\ 2O2G2O2a

3 Untuk mcmbuel R6n*r. iGrsebr.{ krtir he(lJ€ rn€that gratt daa targsl-t gst yxt0 k a
capar s€belumnya, uduk dspat mo.lcr{ukrn targat R€nsfa tehun 202G202ail. Ta.g.t yan! ngln kila cap* tdal p€,lu ts.lals tngg da.rlun targgl yang 

"rung*'o 
kda

c.pfl dcngro rn€{that data.dda Ronstra r€baturnya.
5 UembsC prta tenylte mungl(ln c4aJl krEria ra.gcr klte (t Ltpn 2020
6. O'that caOsen dtn tahun te lahun Pcnged an T.ta U6Cra t{sga.a Jafrrb cukup

timgl caoailnnya.
7 Untuk R6n3tri tehun 202G2024 bu.r lim( ken*i.n t ruld palrng fiEgi 5% dfi targEr

l. run gaoaluflinra rx dmak$Jdtt l agar ko.rdr$ tahlJrl barraLn tldah lcrlalu tavh dan
LarqEl Ralaf a labaltJmny!

tl P€r.lYAlrPAlAN PANITERA
1 D ihat dari R.o3t/a t bclumn a ed, babc.ry L.gGl yaag batJm di:agei unhrl tu

datsr! membu€( Rerr3tr3 2O2{).2O24 agEr d*rat targct s6rtCaStr$ uduk rEnterrrhr
lag€i yalg rErn dlcap8l

2 Unluk tsaran strd€96 maqgena parEa s-coun harus dEoGd6agilql be* niamel
rlleuflJn okala(nal

I



PENYAII PAIAN SEKRETARIS .

I unluk taqet yaog barhublog.n deflgan t yangff dr rtcbtir rgar Hthm Pengowas
Brdeng tc.vg rrle,rnon(or pert|ra yang lut6 aga, para pancatr kcedlen mudeh
mCrdapall.n {rormaa

2. Umuk tsrget caoaon pGDskum PTUN JCe.ta laLlu mencspa' tagel sehogga ldak
6da ke.loala ddam m€nlbqat targel dr tanun benkutnyi

3. Adenys psrubahen dr Maur(s RaoEr. deog6n menggunaki$ d3ta yang beru

PENYAT'PAIAN PANITERA MUOA PERI(AFA
1 D b€lan Keps te,aan Ferkrra. lrtrnlaJt pertara d lartui 2020 meftrun dao lumlah

frtera 2019 dan ma6h ada 3isa pertara yang bellm pl.lu3 di tahuo sabdumnya.
s€hlngoa rneoyebablan lirg€l yang kite ing'n callal tdak .IErEapar tirgd

2 Saya saranker ags 6ed.k!l merxr.unl(ari targE! hla mg]n rl6nc4ar laro6l yeng kda
rnglnkan

PENYAIT PAIAN PANIIERA MUDA HUKUi'
1. Unluk t-9!| yang tl.ltarl (icapar. agE lart€.r tarlal|J trnoor ntanrbual cspe.an

lroGlrlya. Iarsna benyai ddu:r kendali al3{r kamamFrao k t. iroluk mcncapar targGt
y.ng knr burt d.n t tirn ke t.hun

2. Unluk RaG&a lahun 2Q2G202a )(.pan(raan Hutrlm ateo fll.narlall(an 855(
capaan kr.rianye

PENYAIIPAIAN XEPALA SUB BAGIAN PERENCAItqAN. lT OAN PEL\POBrqN
1 Sub 8.gi.n Pelrncanasr, lT dan Prlrporan 3r.p mso&*urB cipai{t targst yang

'ngm 
drcag8i

PENYA|PAIAI.I XEPALA SUB BAGIAX XEPEGAWAIAI{ ORTALAK
1 Sub Bsgbn Kepcgatvsian siap membartr! mGlll(ranakm targar Rcnc a talx/n 2020-

202a
2 Struklur Organrsasi di perbeha,ur s€hrrEga mrntad l€bh lrngksp dangln edenye

Jabat.n Anrlrs PGrEeloaa dan Jebat n PerEadmilBtrsi sahntggs Lt h plas tupokr
yeog drk€rlaLan

3. SK Rsndre dbual yiIlg ba.u geEua deig€n RevE! Rendra

v t P€NYAMPAIAN KEPALA SUB BAGAIAN UMUiiI DAN KEUA],IGAN
1. StD 8aoian Urnem dan Kauangao karefla b€rtlub{rlgl9n langrung d€ng6n Pqrbskum,

irap t.ttuk rnclakukan f.afisa$ angoaan unl* pGbakum aga rnencapar ta.ge!

SelGlsh ro4adr pambaheEan l,antang rgncana kn€qa tahuh 2020 d.n Ra.rrt.a iihun 202G202{.
maka ra9at dfiiup oleh Kelua Pengad{an Tata Useha NagEra J3kada

-l , l

RAPAT NOTULIS
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ABSENSI RAPAT

PEMEAHASAN REVIU RENSTRA 202G2024

HARI Karnrs TAiIGGAI 7 Januao 2021 PUKUL CA OO WB
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MEMORANDUM

Bersann rnr dengan hormat drbentahukan kepada Penflera. SekretEns. Paniler. Muda

Kepals Sub Bagran. Hakim Penesehal Renst a den Seluruh Tim Renstra 2020-202,1

agar hadr pada

Han

Tanggal

Waklu

Acara

Tempat

KamlS

07 Januafl 2O2l

09 00 WB s d Selesai

Pembahaan Reviu Renstta 2020-202a

: Ruang KerF Kelua PTUN Jatarla

D€md(Bn nEmorandum ini dibual unluk dildGsnakrn 3€Oagsmene m€dilye. d.n atrg

pertretEnnya drucaplan teoma kasih

Jakarta. 06 Janueo 20?1
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