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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-

Nya sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah dapat menyelesaikan 

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP ) Tahun 2016. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Tahun 2016 merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan Negara yang berdayaguna dan berhasil 

guna dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi 

pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya. 

Berdasarkan Inpres tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai instansi 

pemerintah yang bertanggung jawab memberikan dukungan terhadap Mahkamah Agung 

berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai 

selama satu tahun dalam kerangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas 

lembaga peradilan. Namun demikian LKJIP  Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 

2016 ini tidak sekedar untuk memenuhi Inpres di atas melainkan lebih dari itu, sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat secara terbuka mengenai upaya dan 

hasil pencapaian sasaran serta target dalam memberikan dukungan teknis administratif 

peradilan dan administrasi umum kepada Mahkamah Agung. 

LKJIP  ini menyajikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara 

Jakarta selama Tahun 2016 dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan tata kelola 

lembaga peradilan yang baik (good governance) terutama dalam mencapai sasaran dan 
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target yang telah ditetapkan. Sangat disadari bahwa LKJIP  ini belum dapat tersaji secara 

sempurna sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, LKJIP  ini setidaknya dapat 

memberikan gambaran kepada berbagai pihak, stakeholders, dan masyarakat yang 

berkepentingan terhadap kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selama Tahun 

2016. 

Akhirnya, dengan semangat dan komitmen memberikan kontribusi terbaik bagi 

masyarakat, bangsa dan Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bertekat akan 

terus berupaya meningkatkan kinerja, agar tugas-tugas konstitusional Mahkamah Agung 

dapat dilaksanakan dengan baik dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung 

pun semakin meningkat.  

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberi 

masukan dalam proses penyusunan LKJIP  ini. Seiring dengan hal tersebut, selain menjadi 

media pertanggungjawaban kinerja semoga LKJIP  ini dapat menjadi parameter 

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk meningkatkan kinerja. 

Jakarta, 30 Desember 2016 

                              KETUA, 

 

TTD 

 

H. Ujang Abdullah, SH., M.Si 

NIP. 19640710 198903 1 001 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2016 secara umum memiliki 

kinerja yang baik untuk setiap sasaran yang telah ditetapkan. Tingkat capaian untuk masing-

masing sasaran dengan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut : 

 

NO 

 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN  

1. Peningkatan 

Penyelesaian 

Perkara 

a.   Jumlah Perkara yang 

diterima dan diselesaikan 

sesuai SOP yang 

ditetapkan (5 bulan) 

b.   Jumlah sisa perkara yang  

di selesaikan. 

100 % 

 

 

100 % 

70,3 % 

 

 

100 % 

70,3 % 

 

 

100 % 

2. Peningkatan Tertib 

Administrasi 

Perkara 

a.   Jumlah berkas perkara 

yang diregister dan siap 

disidangkan majelis 

b.   Jumlah berkas yang di 

ajukan Banding, Kasasi,   

PK yang dikirim secara 

lengkap 

c.   Jumlah pemberitahuan 

pemanggilan sidang 

tepat waktu 

d.  Jumlah pemberitahuan 

putusan tepat waktu 

e.  Jumlah Eksekusi tepat 

waktu 

100 % 

 
 
 

100 % 
 
 
 

 
100% 

 
 

100 % 
 

 

100 % 

100  % 

 
 
 

75 % 

 

 

 
100% 

 
 

100 % 
 

 

100 % 

100 % 

 
 
 

75 % 
 
 
 

 
100% 

 
 

100 % 
 
 
 

100 % 

 

3. Peningkatan 

Aksepbilitas 

Putusan Hakim 

Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum Banding 

51,7 % 
dari 

perkara 
putus  
 (164 

51,7% 
dari perkara 

putus 
(164 

perkara) 

100 % 
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perkara) 

 

4. 

 

Peningkatan 

Aksesbilitas 

Masyarakat 

terhadap peradilan 

(acces to justice) 

 

Persentase perkara yang 

dapat di publikasikan 

 

100 % 

 

98 % 

 

98 % 

5. Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan 

Persentase permohonan 

eksekusi atas putusan 

perkara yang berkekuatan 

hukum tetap yang ditindak 

lanjuti. 

100 % 100 %  100 % 

6. Meningkatnya 

kualitas 

pengawasan 

a.  Persentase pengaduan  

    masyarakat yang ditindak 

lanjuti 

b. Persentase temuan  hasil 

pemeriksaan eksternal  

yang ditindaklanjuti. 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

Untuk capaian kinerja sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara memiliki dua indikator kinerja 

utama. Indikator Kinerja yang memiliki tingkat capaian tertinggi yaitu “Jumlah perkara yang 

diterima dan di selesaikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan (maksimal 5 bulan)”.dengan 

tingkat capaian sebesar 70,3 % tingginya tingkat capaian sasaran ini adalah di karenakan SOP 

penyelesaian perkara  sudah begitu jelas, serta adanya pengawasan dari para stakeholders (Ketua, 

Hakim, dan Panitera) yang semakin baik.  Selanjutnya adalah “Jumlah sisa perkara yang 

diselesaikan”  memiliki capaian sebesar  100 %  . Sisa perkara yang terjadi pada setiap tahun 

bukan dikarenakan sasaran kinerja yang telah ditetapkan tidak tercapai dengan baik, tetapi 

dikarenakan perkara yang masuk dan didaftarkan terjadi pada akhir-akhir tahun kalender kerja, 

sedangkan untuk SOP penyelesaian setiap perkara adalah maksimal enam bulan. Contohnya : 

perkara yang didaftarkan pada akhir bulan Agustus 2016, maka maksimal penyelesaian perkara 

tersebut apabila sesuai dengan SOP adalah pada pada bulan Februari 2016, dan seterusnya. 

Sasaran Peningkatan“Tertib Administrasi Perkara” memiliki lima Indikator Kinerja yaitu : 

a.  Jumlah berkas perkara yang diregister dan siap disidangkan Majelis 
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b.  Jumlah berkas yang di ajukan Banding, Kasasi, PK yang dikirim secara lengkap   

c. Jumlah pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu 

d.   Jumlah pemberitahuan putusan tepat waktu 

e.   Jumlah Eksekusi tepat waktu 

Adapun capaian kinerja untuk indikator kinerja masing-masing sebesar 97 %, 85 %, 100 %, 100 % 

dan 100 %. Untuk sasaran “Peningkatan Aksepbilitas” Putusan Hakim maksudnya adalah 

seberapa besar masyarakat pencari keadilan yang menerima putusan yang telah di tetapkan oleh 

Majelis hakim dan tidak dilakukan upaya hukum lagi, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat 

tercapai sesuai target maka hal yang perlu dilakukan adalah dengan peningkatan kualitas putusan 

hakim, semakin sedikit upaya hukum yang diajukan atas putusan Majelis Hakim maka kinerja akan 

semakin baik karena hal tersebut menandakan kualitas putusan hakim yang semakin baik. Dari 

target yang ditetapkan sebesar 50 % maka realisasi yang dicapainya adalah sebesar 41 % .  

selanjutnya adalah sasaran “Peningkatan Aksesbilitas Masyarakat terhadap peradilan (acces to 

justice)”dengan indikator nya adalah Persentase perkara yang dapat di publikasikan, target yang 

ditetapkan sebesar 100 % realisasinya sebesar 75,2% 

Kemudian untuk capaian “Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan”. 

Adalahberapa banyak Putusan Majelis Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan 

ditindaklanjuti oleh Tergugat merupakan indikasi kepatuhan terhadap putusan, semakin banyak 

jumlah putusan yang ditindaklajuti maka akan semakin baik kinerja, pada tahun 2014 Pengadilan 

Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan surat permohonan eksekusi terhadap Putusan 

yang telah berkekuatan hukum tetap sebanyak 9 surat permohonan dan telah ditindaklajuti oleh 

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebanyak 9 surat tindaklanjut permohonan  jadi target 

yang ditetapkan sebesar  100  % , dan direalisasikan oleh PTUN-Jakarta sebanyak 100 % maka hal 

ini menunjukan capaian yang baik. 

Adapun sasaran terakhir yaitu “Meningkatnya kualitas pengawasan”memiliki indikator kinerja 

utama yaitu : 



7 dari 33 halaman. LKJIP  Tahun 2016  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 

 

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan Persentase temuan hasil pemeriksaan 

eksternal yang ditindaklanjuti. Masing-masing memiliki tingkat capaian sesuai dengan target, 

yakni 100 %. 

Seluruh Capaian kinerja diatas merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang 

diselenggarakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2015.  

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

1. DIPA BUA : SP.DIPA-005.01.2.526732/2016 Jumah anggarannya sebesar                                  

Rp. 9.602.969.000,- ( Sembilan milyar enam ratus dua juta sembilan ratus enam puluh 

sembilan ribu rupiah ). pergunakan untuk 2 Program Kegiatan , yang realisasi 

penyerapannya sebagai berikut : 

 
No. 

 

 
Program 

 
Anggaran (Rp) 

 
Realisasi (Rp) 

 
(%) 

 
1. 
 
 
 

2. 

Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung RI 

Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur Mahkamah Agung RI 

 
9.232.794.000 

 
 
 

370.175.000 

 
9.683.104.182 

 
 
 

365.695.000 

 
105 % 

 
 
 

98,79 % 

 

2. DIPA DIRJEN BADILMILTUN DIPA 005.05.2.526733/2016 

Jumlah anggaran sebesar Rp. 42.900.000,- ( Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu 

Rupiah )  Dengan realisasi penyerapannya sebagai berikut : 

Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)  (%) 

Peningkatan Manajemen Peradilan Militer 

dan Tata Usaha Negara (TUN) 

42.900.000 40.043.200 93,34 % 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. LATAR BELAKANG 

Pentingnya dukungan tata kelola lembaga peradilan yang baik dalam rangka turut 

menjaga dan mengawal independensi lembaga peradilan yang disertai dengan 

pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntablilitas menjadi sangat penting di era 

sekarang yang ditandai oleh demokratisasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu keharusan bagi 

lembaga peradilan untuk menjaga wibawa, kredibilitas dan kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga peradilan, sebab tanpa transparansi dan akuntabilitas akan berdampak 

terhadap adanya ketidak percayaan masyarakan terhadap peradilan. 

Selain diarahkan agar lembaga peradilan dapat dengan baik menjalankan tugas-tugas 

pokok  sebagai lembaga peradilan yaitu Menerima, Memeriksa, Memutus dan 

Menyelesaikan perkara, juga diperlukan adanya dukungan tata kelola lembaga peradilan 

yang baik yang memungkinkan masyarakat secara mudah menjangkau lembaga peradilan, 

termasuk membuat masyarakat mengerti dan memahami arti keberadaan lembaga 

peradilan. Untuk itulah layanan-layanan prima yang diberikan dalam kerangka tata kelola 

lembaga peradilan yang baik mutlak dilakukan oleh lembaga peradilan. 

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 

sebuah Mahkamah Agung dan badan Pengadilan yang berada di bawahnya dalam 

Lingkungan Pengadilan Umum,Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, Lingkungan 

Pengadilan Militer, Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi”.  
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Dengan dicantumkannya Pengadilan Tata Usaha Negara dalam konstitusi tersebut sudah 

tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara di Republik 

Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. 

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 

13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan 

finansial Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan 

Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Pengadilan Tata Usaha Negara berada dalam satu 

atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. 

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu 

dengan lahirnya Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ditegaskan 

kembali tentang pembinaan tehnis Pengadilan, organisasi, administrasi dan finansial 

Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan oleh Mahkamah Agung. Prinsip pengadilan yang 

terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem Pengadilan di 

dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). 

Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-

hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 

Untuk itu sudah  merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap 

instansi pemerintah. 

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 

1. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat 

pencari keadilan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagimana dimaksud Undang 
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Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara . Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan 

Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara  yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan 

Negara Tertinggi. 

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Jakarta. 

2. Tugas Pokok 

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang atau badan hukum 

perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun didaerah 

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa 

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara 

tingkat pertama. 

b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan 

paninjauan kembali serta administrasi Pengadilan lainnya. 

c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan 

Pengadilan TUN (umum, kepegawaian dan  keuangan kecuali biaya perkara). 

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari 

keadilan, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan tugasnya 
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berpedoman pada Standart Operasional Prosedur(SOP), yang tertuang dalam Surat 

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai implementasi dari 

Undang-Undang No.25/2009 tentang  Pelayanan Publik  yang muatannya antara lain 

sebagai berikut : 

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja  

2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari 

setiap posisi . 

3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk 

mengambil keputusan . 

4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tangung jawab tidak 

dilaksanakan sebagaimana mestinya . 

5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi . 

6. Profesionalisme personel Pengadilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab 

utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun . 

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi 

organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu 

tujuan Reformasi Birokrasi.   

Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur 

tentang :  

1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama . 

2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS . 

3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) . 

4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli . 

5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli,. 

6. Tata persidangan . 
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7. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim . 

8. Penyampaian Salinan Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

9. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan oleh pihak yang berperkara. 

10. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara . 

11. Proses pemberkasan perkara dan minutasi . 

12. Publikasi putusan  (Direktori Putusan). 

13. Pengarsipan berkas perkara . 

14. Pengawasan Eksekusi. 

15. Permohonan Banding . 

16. Permohonan Perkara Kasasi . 

17. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali . 

18. Penanganan Pengaduan Masyarakat . 

C. Struktur Organisasi 

Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara 

orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di 

pusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, 

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Struktur Organisasi /Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara  terdiri atas  Pimpinan, 

Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.  

1. Pimpinan Pengadilan terdiri atas  seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 

2. Hakim Anggota adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 

3. Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Kepaniteraan yang 

dipimpin oleh seorang Panitera. 
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4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara dibantu oleh 

seorang Wakil Panitera dan 2 ( dua ) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda 

Hukum, dan Panitera Muda Perkara . Disamping itu Panitera dibantu oleh beberapa 

orang Panitera Pengganti dan Beberapa orang Juru Sita Pengganti. 

5. Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Sekretariat yang 

dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris. 

6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 ( tiga ) orang Kasubag. Yaitu 

Kasubag Kepegawaian dan Ortalak, Kasubag Umum Keuangan, dan Kasubag 

Perencanaan, IT dan Pelaporan. 

D. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia adalah sumber daya terpenting dalam organisasi karena 

manusialah yang mampu menggerakan sumber daya lainnya sehingga dapat berdaya 

guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

Untuk dapat menyelenggarakan tata kelola lembaga peradilan yang yang baik. Pengadilan 

Tata Usaha Negara Jakarta membutuhkan sumber daya manusia yang handal. Dalam Hal 

ini, sebagai lembaga pemerintahan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta didukung oleh 

sumber daya manusia dari Unsur Pegawai Negeri Sipil dan Honorer. 

Sampai dengan 30 Desember 2016, jumlah pegawai sebanyak 80 orang dan tenaga 

honorer sebanyak 9 orang yang terdiri dari 4 orang pramu caraka, 5 orang satpam. 

Dari keseluruhan jumlah pegawai tersebut, dapat dilihat berdasarkan golongan / ruang, 

eselonisasi, dan jenjang pendidikan. Berdasarkan komposisi golongan, pegawai sebanyak  

80 orang terdiri dari atas golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 9 orang, 

golongan III sebanyak 57 orang, dan golongan IV sebanyak 13 orang.  
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Sebaran pegawai berdasarkan eselonisasi ialah pejabat eselon III sebanyak 3 Orang yaitu 

Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, eselon IV sebanyak 5 Orang, Fungsional 24 Orang,  

Juru Sita Pengganti 5 orang. 

 

Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai yang berpendidikan S2 sebanyak 32 orang, yang 

berpendidikan strata I (S1) berjumlah 31 orang, berpendidikan D3 sebanyak 4 Orang, 

berpendidikan sekolah menengah atas  12 orang, dan yang berpendidikan SD 1 orang. 
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BAB II 

PENETAPAN KINERJA DAN  RENCANA KINERJA 

A. RENCANA STRATEGIS 

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 

W2.TUN.1/856/OT.01.1/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penunjukan Tim 

Penyusunan Renstra Tahun 2015-2019, telah di susun Rencana Strategis (RENSTRA) 

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2015-2019, Renstra ini digunakan setiap 

tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan acuan bagi 

penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Pengadilan 

Tata Usaha Negara Jakarta. 

Untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bertitik tolak pada kondisi yang ada 

sampai saat ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara kelembagaan menetapkan 

gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan melalui rumusan visi : 

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA YANG AGUNG” 

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditentukan Misi yang harus dilaksanakan yaitu : 

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  
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B.   TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai 

dengan lima tahun dan tujuan di tetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi 

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. 

Adapun Tujuan yang hendak di capai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah 

sebagai berikut  

1. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 

2. Terpenuhinya rasa keadilan pada masyarakat pencari keadilan 

3. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai 

atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan , sasaran strategis yang hendak 

dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah 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.  Meinkgatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

6.  Meningkatnya kualitas pengawasan. 

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai 

dengan pokok-pokok yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). 

Indikator Kinerja Utama di perlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis 

dalam pencapaian tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama 

digambarkan sebagai berikut : 
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TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA : 

 

NO 

 

KINERJA UTAMA 

 

INDIKATOR KINERJA 

1. Peningkatan penyelesaian 

Perkara 

a. Jumlah Perkara yang di terima dan diselesaikan 

sesuai dengan SOP yang ditetapkan (maksimal 5 

bulan) 

  b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan 

2. Peningkatan tertib 

administrasi perkara 

a. Jumlah berkas yang diregister dan siap 

disidangkan  majelis 

  b. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi, PK 

yang dikirim secara lengkap 

  c. Jumlah pemberitahuan pemanggilan sidang tepat 

waktu 

  d. Jumlah pemberitahuan putusan tepat waktu 

  e. Jumlah eksekusi tepat waktu 

3. Peningkatan aksepbilitas 

putusan Hakim. 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 

hukum (Banding) 

4. Peningkatan aksesbilitas 

masyarakat terhadap 

peradilan (acces to justice) 

Persentase perkara yang dapat di publikasikan  

 

 

5. Meningkatnya kepatuhan  

terhadap putusan pengadilan.  

Persentase permohonan eksekusi atas putusan 

perkara yang berkekuatan hukum tetap yang 

ditindaklanjuti 

6. Meningkatnya kualitas 

Pengawasan 

a. Persentase pengaduan masyarakat yang 

ditindaklanjuti  

  b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal 

yang ditindaklanjuti. 
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D.  PENETAPAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 

Adapun Penetapan kinerja tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai 

berikut:  

 

NO 

 

SASARAN STRATEGIS 

 

INDIKATOR KINERJA 

 

TARGET 

1. Peningkatan Penyelesaian 

Perkara 

 

a. Jumlah Perkara yang di terima dan 

diselesaikan sesuai dengan SOP yang 

ditetapkan (maksimal 5 bulan) 

100 % 

b.  Jumlah sisa perkara yang di 

 selesaikan 

100 % 

2. Peningkatan tertib  

administrasi perkara 

 

 

a. a.  Jumlah berkas yang diregister dan  

siap disidangkan  majelis 

100 % 

b.   Jumlah berkas yang diajukan  

 banding, kasasi, PK yang dikirim 

 secara lengkap 

100 % 

c.   Jumlah pemberitahuan  

pemanggilan sidang tepat waktu 

100 % 

d.  Jumlah pemberitahuan putusan 

       tepat waktu 

100 % 

  e.  Jumlah eksekusi tepat waktu 100 % 

3. Peningkatan aksepbilitas 

putusan Hakim. 

Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum (Banding) 

40 % 

4. Peningkatan aksesbilitas 

masyarakat terhadap 

peradilan (acces to justice) 

Persentase perkara yang dapat 

dipublikasikan  

100 % 

5. Meningkatnya kepatuhan  

terhadap putusan 

pengadilan.  

Persentase permohonan eksekusi atas 

putusan perkara yang berkekuatan 

hukum tetap yang ditindaklanjuti 

100 % 

6. Meningkatnya kualitas 

pengawasan 

a. Persentase pengaduan masyarakat 

yang ditindaklanjuti  
100 % 

  b. Persentase temuan hasil 

pemeriksaan eksternal yang 

ditindaklanjuti. 

100 % 

 



21 dari 33 halaman. LKJIP  Tahun 2016  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 

 

E. RENCANA KINERJA TAHUN 2017 

Rencana kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan 

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu 

tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus 

Rencana kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan 

kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan 

pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, menciptakan tolok 

ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. 

Rencana Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai berikut:  

 
NO 

 
SASARAN STRATEGIS 

 
INDIKATOR KINERJA 

 
TARGET 

1. Peningkatan Penyelesaian 

Perkara 

 

a. Jumlah Perkara yang di terima dan 

diselesaikan sesuai dengan SOP yang 

ditetapkan (maksimal 5 bulan) 

100 % 

b. Jumlah sisa perkara yang di 

Selesaikan 
100 % 

2. Peningkatan tertib 

administrasi perkara 

 

a. Jumlah berkas yang diregister dan 

siap disidangkan  majelis 

100 % 

b.  Jumlah berkas yang diajukan  

banding, kasasi, PK yang dikirim 

secara lengkap 

100 % 

c.  Jumlah pemberitahuan pemanggilan 

sidang tepat waktu 
100 % 

d.  Jumlah pemberitahuan putusan 

 tepat waktu 
100 % 

  e.  Jumlah eksekusi tepat waktu 100 % 

3. Peningkatan aksepbilitas 

putusan Hakim. 

Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum (Banding) 

40 % 

4. Peningkatan aksesbilitas 

masyarakat terhadap 

peradilan (acces to justice) 

Persentase perkara yang dapat 

dipublikasikan  

100 % 
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5. Meningkatnya kepatuhan  

terhadap putusan 

pengadilan.  

Persentase permohonan eksekusi atas 

putusan perkara yang berkekuatan 

hukum tetap yang ditindaklanjuti 

100 % 

6. Meningkatnya kualitas 

Pengawasan 

b. Persentase pengaduan masyarakat 

yang ditindaklanjuti  
100 % 

  c. Persentase temuan hasil 

pemeriksaan eksternal yang 

ditindaklanjuti. 

100 % 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. PENGUKURAN KINERJA  

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi yang 

tertuang dalam rumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses 

sistimatis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk 

menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan. Pengukuran kinerja secara garis besarnya adalah dimaksudkan untuk sebagai alat 

untuk memperbaiki kinerja organisasi. 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2016 

dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja dengan 

target, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum 

terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga 

beberapa target yang belum tercapai pada tahun 2014 . Rincian tingkat capaian kinerja masing-

masing Indikator Kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini :  

 
NO 

 
SASARAN STRATEGIS 

 
INDIKATOR KINERJA 

 
TARGET 

1. Peningkatan Penyelesaian 

Perkara 

 

a. Jumlah Perkara yang di terima dan 

diselesaikan sesuai dengan SOP yang 

ditetapkan (maksimal 5 bulan) 

100 % 

b.  Jumlah sisa perkara yang di 

selesaikan 
100 % 

2. Peningkatan tertib 

administrasi perkara 

a. Jumlah berkas yang diregister dan 

siap disidangkan  majelis 
100 % 

b.  Jumlah berkas yang diajukan  

banding, kasasi, PK yang dikirim 
100 % 
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secara lengkap 

c.  Jumlah pemberitahuan pemanggilan 

sidang tepat waktu 
100 % 

d.  Jumlah pemberitahuan putusan 

 tepat waktu 
100 % 

  e.  Jumlah eksekusi tepat waktu 100 % 

3. Peningkatan aksepbilitas 

putusan Hakim. 

Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum (Banding) 
50 % 

4. Peningkatan aksesbilitas 

masyarakat terhadap 

peradilan (acces to justice) 

Persentase perkara yang dapat 

dipublikasikan  
100 % 

5. Meningkatnya kepatuhan  

terhadap putusan 

pengadilan.  

Persentase permohonan eksekusi atas 

putusan perkara yang berkekuatan 

hukum tetap yang ditindaklanjuti 

100 % 

6. Meningkatnya kualitas 

Pengawasan 

b. Persentase pengaduan masyarakat 

yang ditindaklanjuti  
100 % 

  c. Persentase temuan hasil 

pemeriksaan eksternal yang 

ditindaklanjuti. 

100 % 
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B.  ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 

Pengukuran Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2016 mengacu pada Indikator 

Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk capaian sasaran yang telah 

ditetapkan. Pada akhir tahun 2015 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melaksanakan 

seluruh kegiatan . 

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 6 (enam) sasaran strategis yang memiliki Indikator 

Kinerja pada tahun 2016, hasil capaian kinerja dari enam sasaran strategis tersebut dapat 

dijelaskan dalam analisis sebagai berikut : 

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara 

Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara merupakan suatu wujud pelayanan perkara 

yang cepat menjadi kebutuhan masyarakat dalam hal ini para pencari keadilan mendapatkan 

access to justice yang baik. Untuk mencapai sasaran ini telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja 

dengan target dan realisasi yang terlihat pada table di bawah ini :  

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 

1 Jumlah Perkara yang di terima dan diselesaikan 

sesuai dengan SOP yang ditetapkan (maksimal 5 

bulan)  

100 % 74 % 74 

2  Jumlah sisa perkara yang di selesaikan 100 % 100  % 100 

a. Sesuai dengan SOP, penyelesaian perkara yang masuk/diterima oleh Pengadilan 

Tata Usaha Negara Jakarta harus di selesaikan (putus) dalam waktu maksimal               

5 bulan Tahun 2016 sebanyak 334 perkara yang masuk/diterima dan sisa perkara 

tahun 2016 sebanyak 99 perkara dapat diselesaikan (diputus) tepat waktu sebesar 

70,3 %. Tidak memenuhi target penyelesaian sebanyak 99 perkara atau 29,7 % 

dapat di jelaskan sebagai berikut :  
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1. Perkara yang didaftarkan bulan Juli 2016 belum diputus  

sampai dengan 31 Desember 2016 sebanyak 13 perkara. 

2. Perkara yang didaftarkan bulan Agustus 2016 belum diputus  

sampai dengan 31 Desember 2016 sebanyak 30 perkara. 

3. Perkara yang didaftarkan bulan September 2016 belum diputus  

sampai dengan 31 Desember 2016 sebanyak  33 perkara. 

4. Perkara yang didaftarkan bulan Oktober 2016 belum diputus  

sampai dengan 31 Desember 2016 sebanyak 22 perkara. 

5. Perkara yang didaftarkan bulan Nopember 2016 belum diputus  

sampai dengan 31 Desember 2016 sebanyak 23 perkara. 

6. Perkara yang didaftarkan bulan Desember 2016 belum diputus  

sampai dengan 31 Desember 2016 sebanyak  21 perkara. 

b.  Tahun 2015 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai sisa perkara sebanyak 82 

perkara, dan target yang diinginkan adalah terselesaikannya sisa perkara tersebut 

seluruhnya atau 100 %.  Target tersebut dapat diselesaikan  82 perkara  artinya telah sesuai 

dengan terget yang ingin dicapai yaitu 100 %. 

Tabel Penyelesaian Perkara 

 

SATKER 
PERKARA 

SISA  

TAHUN 2015 

MASUK 

TAHUN 2016 

PUTUS 

TAHUN 2016 

SISA 

TAHUN 2016 

PENGADILAN TATA USAHA 
NEGARA JAKARTA 

82 perkara 334 perkara 235 perkara 99 perkara 

 

Sisa perkara berjumlah  99  perkara terdiri dari : 

- Perkara yang belum mencapai batas waktu yang ditetapkan SOP (5 bulan) karena perkara-

perkara tersebut didaftar antara bulan September sampai dengan Desember 2016 

sebanyak 99 perkara. 
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- Perkara yang memang melebihi batas penyelesaian yang di tetapkan SOP (5 bulan), 

seperti yang telah di jelaskan sebelumnya sebanyak 7 Perkara. 

 

 

 

2.  Peningkatan Tertib Administrasi Perkara 

No Indikator Kinerja Target Realisasi % 

1 Jumlah berkas yang diregister dan siap 

disidangkan ke Majelis 

100 % 97,4 % 100 

2 Jumlah berkas yang diajukan banding, 

kasasi dan PK yang di sampai kan secara 

lengkap 

100 % 85 % 85 

3 Jumlah Penyampaian Pemberitahuan 

Pemanggilan SidangTepat Waktu 

100 % 100 % 100 

4 Jumlah Penyampaian Pemberitahuan 

Relaas Putusan / PenetapanTepat waktu 

Tempatdan Para Pihak  

100 % 100 % 100 

5 Jumlah eksekusi tepat waktu 100 % 100 % 100 

a.  Perkara didaftar oleh pihak Penggugat selanjutnya  diregister pada tahun 2016 yaitu 

sebanyak 334 perkara telah dapat disidangkan oleh majelis hakim 235 perkara artinya 

dari target yang ditetapkan sebesar  100 %  dapat disidangkan 70,3 %.  berarti yang 

52% 

17% 

31% 

Grafik 4                               
Penyelesaian Perkara 

Sesuai SOP (5 bulan)/putus Kurang dari  SOP  Belum mencapai SOP  
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belum sempat disidangkan sebanyak 29,7 % atau 99 perkara . Hal tersebut di sebabkan 

pendaftaran perkara terjadi pada akhir tahun 2016 

b. Tahun 2016 Pengajuan perkara banding, kasasi, dan PK sebanyak 288 perkara telah 

diadministrasikan secara baik dan disampaikan ke pengadilan Tinggi (untuk banding) dan 

Mahkamah Agung (untuk Kasasi dan Peninjauan Kembali) sebanyak 16 perkara,  

terdapat sisa perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang belum di sampaikan ke 

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. 

c.  Perkara yang didaftarkan oleh Penggugat kemudian di register, selanjutnya setelah siap 

disidangkan maka dilakukan pemanggilan sidang melalui surat tercatat, target yang ingin 

dicapai dalam hal ini adalah terpenuhinya pemanggilan sidang terhadap perkara yang 

telah didaftarkan seluruhnya atau target 100 %, dari perkara yang didaftarkan sebanyak 

334  perkara telah dilakukan pemanggilan sidang sebesar 100%, indikasinya adalah tidak 

adanya komplain dari pihak Penggugat maupun Tergugat  yang berpekara mengenai 

pemanggilan sidang dari awal sidang sampai putusan. 

d. Terhadap putusan maupun Penetapan terhadap suatu perkara disampaikan kepada 

pihak Penggugat maupun Tergugat dapat dilaksanakan 100 % dari target yang 

ditetapkan.  

e. Permohonan eksekusi pada tahun 2016 yang dilakukan pihak yang berperkara dapat 

selesaikan (ditindaklanjuti) sebanyak 20 perkara yang mengajukan permohonan eksekusi 

dari 20 perkara yang diajukan artinya pencapaian kinerja adalah sebesar  100 % dari 

target yang ditetapkan sebesar 100 %. 

3. Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim. 

Jumlah putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding menjadikan salah satu indikator 

kepuasan masyarakat terhadap putusan yang di buat hakim . Pada tahun 2016 jumlah perkara 

yang ditangani Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebanyak 416 (termasuk sisa tahun 2015) 

, kemudian perkara tersebut pada akhir 2016 diputus sebanyak 317 perkara dan yang tidak 
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mengajukan upaya hukum banding adalah sebanyak 164 perkara dari target yang ditetapkan 

sebanyak 170  perkara. 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 

1 Persentase perkara yang tidak diajukan 

upaya hukum (Banding) 

51,7 % 

Dari perkara 

putus atau 

(164 perkara) 

100 % 

Dari perkara 

putus atau 

(170 perkara) 

100 % 

 

4. Peningkatan Aksesbilitas Masyarakat  Terhadap Peradilan (Acces To Justice) 

No Indikator Kinerja Target Realisasi % 

a. Jumlah  penyelesaian perkara  yang dapat 

dipublikasikan 

416 

Perkara 

317 

Perkara 

78 

Pada tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai target penyelesaian 

publikasi perkara-perkara yang telah di putus baik melalu pemberitahuan melalui pos, maupun 

upload di internet www.putusan.mahkamahagung.go.id . Dalam rangka memenuhi kebutuhan 

masyarakat terhadap kemudahan untuk mengakses hasil putusan. Dari target yang ditetapkan 

sebanyak 416 perkara ( 82 Perkara sisa tahun lalu dan masuk tahun 2016) atau 100% , yang 

dapat di realisasikan penyelesaiannya sebanyak 317 perkara artinya pencapaian kinerja sebesar  

78 %. 

 

 

 

 

http://www.putusan.mahkamahagung.go.id/
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Grafik Peningkatan Tertib Administrasi Perkara dan  

Aksesbilitas Masyarakat  Terhadap Peradilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Meningkatnya kepatuhan  terhadap putusan  

 

No Indikator Kinerja Target Realisasi % 

1. Persentase permohonan eksekusi atas 

putusan perkara yang berkekuatan 

hukum tetap yang ditindaklanjuti 

100 % 100 % 100 

 

6. Meningkatnya kualitas Pengawasan 

Pada tahun 2015 terdapat pengaduan masyarakat mengenai pelayanan sampai dengan 

penyelesaian suatu perkara sebanyak 2 pengaduan, dan telah ditindaklanjuti berupa 

klarifikasi melalui surat balasan dan tidak ada komplain. 

No. Indikator Kinerja Target Realisasi % 

A Persentase pengaduan masyarakat yang 

ditindaklanjuti 

100 % 100 % 100 

B Persentase temuan hasil pemeriksaan 

eksternal yang ditindaklanjuti. 

100 % 100 % 100 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

Perkara Masuk, Diregister dan 
disidangkan 

Banding, Kasasi, PK Yang 
dikirim 

Pemanggilan sidang tepat 
waktu 

Pemberitahuan 
Putusan/Penetapan tepat 
waktu 



31 dari 33 halaman. LKJIP  Tahun 2016  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 

 

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

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

1. DIPA BUA : SP.DIPA-005.01.2.526732/2016 Jumah anggarannya sebesar                            

Rp. 9.602.969.000,- ( Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh 

Sembilan Ribu Rupiah )  dipergunakan untuk 2 Program Kegiatan , yang realisasi 

penyerapannya sebagai berikut : 

 
No. 

 

 
Program 

 
Anggaran (Rp) 

 
Realisasi (Rp) 

 
(%) 

 
1. 
 
 
 

2. 

Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung RI 

Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur Mahkamah Agung RI 

 
9.232.794.000 

 
 
 

370.175.000 

 
9.683.104.182 

 
 
 

365.695.000 

 
105 % 

 
 
 

98,79 % 

 

2. DIPA DIRJEN BADILMILTUN DIPA 005.05.2.526733/2016 

Jumlah anggaran sebesar Rp. 42.900.000,- ( Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu 

Rupiah )  Dengan realisasi penyerapannya sebagai berikut : 

Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)  (%) 

Peningkatan Manajemen Peradilan Militer 

dan Tata Usaha Negara (TUN) 

42.900.000 40.043.200 93,34 % 

 

 

 

 

 

 

 



32 dari 33 halaman. LKJIP  Tahun 2016  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 

 

BAB   IV 

P E N U T U P 

A. KESIMPULAN 

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 

Tahun 2016 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target 

maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut 

tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja 

berdasarkan tujuan dan sasaran. 

2.  Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum 

mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun berikutnya. 

3.  Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Jakarta dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, 

walaupun masih ada  yang perlu diperbaiki / disempurnakan, selain itu Pengadilan 

Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada 

para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan 

analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata 

Usaha Negara Jakarta sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 

tentang Pelayanan Publik ; 

4.  Penyelesaian perkara pada tahun 2016 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 

telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2016 
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sebanyak  99  perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 

334 perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara 

Jakarta pada tahun 2015 berjumlah 433 perkara, dari jumlah sebanyak 433 perkara 

tersebut  telah berhasil diselesaikan sebanyak 235 perkara sehingga sisa perkara pada 

akhir tahun 2016 sebanyak 82 perkara Sisa perkara tersebut bukan berarti kinerja 

tidak terpenuhi melainkan karena perkara tersebut belum sampai batas maksimal 

penyelesaian perkara sesuai SOP yaitu 5 bulan :  seperti perkara-perkara yang 

didaftarkan pada bulan September, Oktober Nopember dan Desember Tahun 2016. 

Seperti tertuang dalam grafik  Penyelesaian Perkara. 

5.  Dalam  hal  pelaksanaan  anggaran,  secara  umum  tidak terdapat  hambatan, akan 

tetapi mohon untuk ditambahkan anggaran pembelian PC guna mendukung kegiatan 

Teknologi Informasi (TI) di PTUN Jakarta. 

B. SARAN - SARAN 

1. Perlunya penambahan pegawai yang memiliki keterampilan bidang TI serta 

berkualitas dengan beban tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kelas I 

2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya. 

3. Mohon disetujui anggaran untuk rehab gedung dan rumah dinas PTUN Jakarta.;   

4. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh 

aparat Pengadilan TUN guna meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional 

dan berintegritas tinggi. 
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C. PENUTUP 

Demikian Laporan Akuntabilitas Pengadilan Tata Usaha Negara realisasi dari Program 

Kerja Tahun 2016; 

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 

yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua 

unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan 

Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk 

mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun; 

Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan 

sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan 

tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam 

laporan ini. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

LAMPIRAN  -  LAMPIRAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019. 

Tujuan    

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 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

TARGET KINERJA 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Peningkatan penyelesaian 

Perkara 

 

 

 

Peningkatan tertib administrasi 

perkara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan aksepbilitas putusan 

c. Jumlah Perkara yang di terima dan 

diselesaikan sesuai dengan SOP yang 

ditetapkan (maksimal 6 bulan) 

d. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan 

 

a. Jumlah  berkas yang diregister dan siap 

disidangkan  majelis  

b. Jumlah berkas yang diajukan banding, 

kasasi, PK yang dikirim secara lengkap 

c. Jumlah pemberitahuan pemanggilan 

sidang tepat waktu 

d. Jumlah pemberitahuan putusan tepat 

waktu 

e. Jumlah eksekusi tepat waktu  

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

50% 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

 



 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

Hakim. 

 

Peningkatan aksesbilitas 

masyarakat terhadap peradilan 

(acces to justice) 

 

Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan. 

 

 

Meningkatnya kualitas 

pengawasan 

 

 

Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum (Banding) 

 

Persentase perkara yang dapat di 

publikasikan  

 

 

Persentase permohonan eksekusi atas putusan 

perkara yang berkekuatan hukum tetap yang 

ditindaklanjuti 

 

a. Persentase pengaduan masyarakat yang 

ditindaklanjuti   

 

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan 

eksternal yang ditindaklanjuti. 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA 

 

No. 

 

KINERJA UTAMA 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

PENJELASAN 

 

PENANGGUNG 

JAWAB 

 

SUMBER DATA 

1. Peningkatan 

Penyelesaian Perkara 

a. Jumlah perkara yang diterima dan 

diselesaikan sesuai dengan SOP 

yang ditetapkan  

Perbandingan antara perkara yang  

diterima dan jumlah perkara yang 

diputus  

Majelis Hakim  Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan. 

b. Jumlah sisa perkara yang disele 

saikan 

Perbandingan antara jumlah perkara 

Sisa tahun sebelumnya dengan jumlah 

perkara yang diputus  

Majelis Hakim  Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan. 

2. Peningkatan Tertib 

Administrasi Perkara 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Jumlah berkas yang diregister dan 

siap disidangkan ke Majelis 

 

Perbandingan antara berkas perkara 

yang diterima dengan berkas perkara 

yang disidangkan 

Panitera Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan. 

b. Jumlah berkas yang diajukan ban 

ding, kasasi dan PK yang 

disampai kan secara lengkap 

 

Perbandingan antara berkas yang 

diajukan banding, kasasi dan PK yang 

lengkap (terdiri dari Bundel A dan 

Bundel B) dengan jumlah berkas yang 

dikembalikan PT dan MARI 

Panitera Laporan Bulanan 

c. Jumlah Penyampaian pemberi-

tahu an Pemanggilan Sidang 

Tepat Waktu 

Perbandingan antara persidangan 

dengan pemanggilan  

Jurusita 

Pengganti 

Laporan Bulanan 



 

 

 

 

 

 

 

d. Jumlah Penyampaian Pemberi-

tahuan Relaas Putusan / Pene-

tapan Tepat Waktu, Tempat dan 

Para Pihak 

Perbandingan antara putusan dan 

pemberitahuan putusan  

Jurusita 

Pengganti 

Laporan Bulanan 

e. Jumlah eksekusi tepat waktu Perbandingan antara permohonan 

Eksekusi dengan Eksekusi  

Ketua 

Pengadilan 

Laporan Bulanan 

3. Peningkatan aksepibil 

tas masyarakat thd 

peradilan (acces to 

justice) 

Prosentase proses banding yang 

diajukan pihak 

Perbandingan antara putusan dengan 

permohonan bandimg semakin sedikit 

upaya banding maka semakin baik 

putusan yang dihasilkan hakim 

Panitera Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 

4. Peningkatan 

aksesbilitas 

masyarakat terhadap 

peradilan 

(acces to justice) 

Persentase perkara yang dapat di 

publikasikan  

  

Perbandingan prosentase proses 

putusan perkara yang sudah diminutasi  

dan dapat didownload di website  

Pengadilan Tingkat Pertama 

Panitera Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan. 

Panitera Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan. 

5. Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan. 

Persentase permohonan eksekusi atas 

putusan perkara yang berkekuatan 

hukum tetap yang ditindaklanjuti 

Perbandingan antara surat permohonan 

eksekusi yang diajukan pihak 

pemohon dengan tindaklanjut yang 

dilakukan pengadilan.   

Panitera Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan. 



 

 

 

 

6. Meningkatnya 

kualitas 

Pengawasan 

Persentase pengaduan masyarakat 

yang ditindaklanjuti   

Jumlah surat pengaduan yang dijawab Panitera Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan. 



 

 

 

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 

 

NO 

 

SASARAN STRATEGIS 

 

INDIKATOR KINERJA 

 

TARGET 

1. Peningkatan Penyelesaian 

Perkara 

 

a. Jumlah Perkara yang di 

terima dan diselesaikan 

sesuai dengan SOP yang 

ditetapkan (maksimal 5 

bulan) 

100 

b. Jumlah sisa perkara yang di 
Selesaikan 

100 % 

2. Peningkatan tertib 

administrasi perkara 

 

a. Jumlah berkas yang 

diregister dan siap 

disidangkan  majelis 

100 % 

b.  Jumlah berkas yang diajukan  

banding, kasasi, PK yang dikirim 

secara lengkap 

100 % 

c.  Jumlah pemberitahuan 

pemanggilan sidang tepat waktu 

100 % 

d.  Jumlah pemberitahuan putusan 

 tepat waktu 

100 % 

  e.  Jumlah eksekusi tepat waktu 100 % 

3. Peningkatan 

aksepbilitas 

putusan Hakim. 

Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum 

(Banding) 

50 % 

4. Peningkatan aksesbilitas 

masyarakat terhadap 

peradilan (acces to 

justice) 

Persentase perkara yang dapat 

dipublikasikan  

100 % 

5. Meningkatnya kepatuhan  

terhadap putusan 

pengadilan.  

Persentase permohonan eksekusi 

atas putusan perkara yang 

berkekuatan hukum tetap yang 

ditindaklanjuti 

100 % 

6. Meningkatnya kualitas 

Pengawasan 

Persentase pengaduan masyarakat 

yang ditindaklanjuti  

100 % 

  Persentase temuan hasil 

pemeriksaan eksternal yang 

ditindaklanjuti. 

100 % 

 

 

 

 



 

 

 

RENCANA KINERJA TAHUN 2017 

 
NO 

 
SASARAN STRATEGIS 

 
INDIKATOR KINERJA 

 
TARGET 

1. Peningkatan Penyelesaian 

Perkara 

 

a. Jumlah Perkara yang di 

terima dan diselesaikan 

sesuai dengan SOP yang 

ditetapkan (maksimal 5 

bulan) 

100  

b. Jumlah sisa perkara yang di 
selesaikan 

100 % 

2. Peningkatan tertib 

administrasi perkara 

 

a. Jumlah berkas yang 

diregister dan siap 

disidangkan  majelis 

100 % 

b.  Jumlah berkas yang diajukan  

banding, kasasi, PK yang dikirim 

secara lengkap 

100 % 

c.  Jumlah pemberitahuan 

pemanggilan sidang tepat waktu 

100 % 

d.  Jumlah pemberitahuan putusan 

 tepat waktu 

100 % 

  e.  Jumlah eksekusi tepat waktu 100 % 

3. Peningkatan 

aksepbilitas 

putusan Hakim. 

Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum 

(Banding) 

50 % 

4. Peningkatan aksesbilitas 

masyarakat terhadap 

peradilan (acces to 

justice) 

Persentase perkara yang dapat 

dipublikasikan  

100 % 

5. Meningkatnya kepatuhan  

terhadap putusan 

pengadilan.  

Persentase permohonan eksekusi 

atas putusan perkara yang 

berkekuatan hukum tetap yang 

ditindaklanjuti 

100 % 

6. Meningkatnya kualitas 

Pengawasan 

Persentase pengaduan masyarakat 

yang ditindaklanjuti  

100 % 

  Persentase temuan hasil 

pemeriksaan eksternal yang 

ditindaklanjuti. 

100 % 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 


