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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan 

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 2020 

- 2024. 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V pasal 15 disebutkan 

bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya. 

Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 adalah merupakan tahapan ketiga yang dilakukan 

Mahkamah Agung RI dalam upaya pembenahan administrasi peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru 

Pembaruan Peradilan 2010 – 2035. 

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 ini. Semoga 

bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di 

wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 KONDISI UMUM 

Penegakan hukum yang dijalankan melalui proses peradilan, secara terus menerus akan 

menjadi pusat perhatian masyarakat, oleh karena melalui instrumen tersebut penyelenggaraan negara 

hukum akan diuji konsistensi dan kontinuitasnya. Terhadap mereka yang bermasalah dan melanggar 

hukum sudah sepatutnya diadili sebagaiamana mestinya. Apakah lembaga peradilan benar-benar 

telah menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya akan ditentukan bagaimana  kenyataan dalam 

praktek implementasinya. Selain asas “independence of judiciary”, dan “impartiality”, tak kalah 

pentingnya beberapa asas yang lain, diantaranya adalah asas “peradilan diselenggarakan secara 

sederhana, cepat dan biaya ringan”. Melalui asas yang disebut terakhir tersebut, diharapkan jalannya 

proses peradilan akan menjadi lebih simpel, aksesibel, dan terjangkau sehingga dapat diikuti bagi 

para justiabelen tanpa terkecuali. “Sederhana” mengandung makna bahwa jalannya proses peradilan 

simpel, tidak terlalu rumit, mudah dipahami dan diikuti oleh para justiabelen, yang sebagian besar 

diantaranya ssangat awam terhadap hukum dan proses hukum. Mereka yang buta hukum sekalipun 

tidak kehilangan aksesibelnya terhadap proses hukum dan pengajuan tuntutan hak dan kewajiban. 

“Cepat” mengandung makna bahwa bahwa jalannya proses peradilan efektif, efisien, tidak bertele-

tele, tidak berlarut-larut, sesuai dengan tahapan waktu yang ditentukan sehingga dapat dipredisikan 

atau dipastikan kapan berakhirnya, dan para justibelen dapat segera mengetahui bagaimana status 

hukum mereka terhadap setiap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. “Biaya Ringan” 

mengandung makna bahwa jalannya proses peradilan dibebani dengan kewajiban untuk menanggung 

biaya yang dapat terjangkau dan sesuai dengan kemampuan para justiabelen, yang sebagian besar 

diantaranya hidup berada di bawah standard ekonomi yang berkecukupan. Bagi yang secara sosial 

ekonomi dinilai mampu, maka ia harus menanggung biaya perkara sebagaimana ditentukan. Namun 

bagi para justiabelen yang tergolong tidak mampu secara sosial ekonomi, sehingga tidak mampu 

membayar biaya perkara, maka mereka tidak boleh kehilangan aksesibilitasnya untuk menuntut atau 

mempertahankan hak dan kewajiban di muka pengadilan. 

Kendala ketidakmampuan untuk membayar biaya perkara janganlah kemudian menjadi 

penyebab yang menutup akses justibelen, terutama yang hidup dibawah standard ekonomi 

berkecukupan, untuk menuntut dan mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Negara 

bertanggungjawab untuk turut memikul beban biaya perkara bagi justibelen yang termasuk kategori 
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yang demikian itu. Karena itu, bagi justibelen yang tidak mampu secara ekonomi, dimungkinkan 

untuk mengajukan permohonan bercara secara bebas biaya (pro bono). 

Namun dalam kenyataan di lapangan, asas bahwa proses peradilan yang seharusnya 

berlangsung secara sederhana tersebut kemudian berubah menjadi proses peradilan yang sangat 

rumit dan kompleks. Begitu rumit proses birokrasi dan prosedural beracara di muka pengadilan 

sehingga prosesnya menjadi tidak sederhana. Hal tersebut ternyata bukan karena disebabkan adanya 

masalah hukum tetapi kemudian berubah menjadi persoalan non hukum yang dapat mengaburkan 

dari persoalan yang sebenarnya, yakni persoalan hukum, penegakan hukum dan keadilan. Persoalan 

non hukum yang menjadi faktor penyebab ketidakberesan dalam proses peradilan tersebut, salah satu 

diantaranya, adalah maraknya praktik koruptif di lembaga peradilan. Atau yang lebih populer dikenal 

sebagai praktek judicial corruption. Hal inilah yang menjadikan buramnya potret penegakan hukum 

dan keadilan di Indonesia. Maraknya praktek judicial corruption menyebabkan terjadinya penurunan 

public trust terhadap lembaga peradilan itu sendiri. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan 

terhadap lembaga dan proses peradilan cenderung akan menyelesaikan setiap persoalan hukum yang 

terjadi diantara mereka dengan cara-cara yang akan mereka pilih dan tentukan sendiri, diantaranya 

yang paling buruk sebagaimana telah menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah cara-cara kekerasan 

melalui perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting). Sikap skeptis dan frustasi terhadap praktek 

peradilan yang buruk, akan menimbulkan distorsi penegakan hukum, sehingga menimbulkan 

fenomena peradilan jalanan (street justice) yang justru berpotensi menimbulkan anarki sosial (social 

anarchy). Praktek korupsi yang terjadi di lembaga peradilan (judicial corruption) di Indonesia saat 

sekarang ini dinilai sedemikian kronis kondisinya. Demikian kronisnya, sehingga bilamana 

diibaratkan sebagai suatu penyakit boleh dikatakan sudah memasuki tahap stadium empat. Karena, 

praktek korupsi di lembaga peradilan secara sistemik telah melibatkan semua aktor didalamnya 

mulai dari polisi, jaksa, hakim dan panitera, bahkan terjadi di semua tingkatan, juga melibatkan 

pengacara dan masyarakat pencari keadilan itu sendiri.1 Korupsi telah menjadi realita massif, 

sistemik dan struktural. Di kalangan praktisi hukum seolah-olah telah tumbuh sikap semakin 

permisif terhadap praktek judicial corruption. Dianggap sebagai sesuatu yang memang biasa 

dilakukan, bahkan harus dilakukan, atau terpaksa harus dilakukan (bussines as an usual). Memang 

praktek peradilan yang buruk sedemikian itu tidak dapat digeneralisir. Kalangan advokat yang takut 

perkara kliennya nanti akan dikalahkan, cenderung berusaha melakukan segala cara untuk 

memenangkan perkara. 

 
1 Susanti Adi Nugroho dkk, Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, 2003, 

Hlm.90 
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Tidak semua penegak hukum berperilaku buruk, melainkan ada juga sebagian aparatur 

penegak hukum yang masih tetap setia menjaga etika dan integritas profesinya. Tehadap aparat 

penegak hukum yang memiliki perilaku buruk, kerapkali disebut sebagai oknum, untuk 

menghindarkan dari generalisasi terhadap yang lain. Namun apabila kepadanya tidak ada langkah 

dan tindakan nyata untuk memberikan sanksi keras dan tegas, maka niscaya akan memberikan citra 

negatif terhadap lembaga dan aparat penegak hukum secara keseluruhan. Meskipun hingga saat ini 

tidak ada data penelitian yang mampu memberikan data yang bersifat kuantitatif tentang berapa 

besar prosentase aparatur penegak hukum yang dikategorikan sebagai baik atau yang buruk. 

Penelitian yang selama ini telah dijalankan hanya sebatas memberikan data, informasi, indikasi serta 

asumsi yang didasarkan pada presepsi dan pengalaman responden atau peneliti itu sendiri terkait 

dengan praktek peradilan dan penegakan hukum pada umumnya. Artinya datanya bersifat kualitatif 

belaka. 

Namun demikian, hal tersebut bukan berarti berbagai laporan penelitian yang sudah pernah 

dilakukan sebelumnya menjadi tidak bermakna sama sekali. Berbagai laporan penelitian yang telah 

dilakukan sebeumnya tetap memiliki makna yang positif dan bermanfaat. Laporan yang telah 

disajikan oleh berbagai penelitian yang ada haruslah tetap dimaknai sebagai early warning bagi masa 

depan peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Terdapat potensi terjadinya bahaya besar bagi 

lembaga peradilan dan penegakan hukum pada umumnya, apabila tidak segera dilakukan upaya-

upaya dan langkah-langkah nyata untuk perbaikan lembaga peradilan dan penegakan hukum pada 

umumnya. Dalam praktek judicial corruption, adanya keterjalinan diantara aktor-aktor yang terlibat 

di dalamnya, dari waktu ke waktu telah terbangun sedemikian rupa, sehingga nyaris menyerupai 

jaringan mafia yang terorganisir meskipun tidak terbentuk. Mafia yang terorganisir tersebut selalu 

bergerak untuk meneguhkan tradisi judicial corruption sehingga mereka dikenal dengan sebutan 

mafia peradilan. Mafia dalam istilah ini bukan merujuk pada kejahatan terorganisir sebagaimana 

pada kalangan Mafioso Sisilia. 2Tetapi semata-mata sebagai julukan sebagai mafia untuk merujuk 

pada terjadinya terjalinnya konspirasi di antara aparat keadilan untuk mempermainkan hukum demi 

mendatangkan keuntungan yag bersifat pribadi. Terdapat beberapa hasil penelitian yang 

menunjukkan terjadinya judicial corruption telah menggurita pada setiap tahap proses peradilan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bappenas dan World Bank (Cyberconsult tahun 1999) menunjukkan 

adanya praktik korupsi di lingkungan peradilan. Secara khusus, laporan ini menyoroti praktek 

korupsi yang dilakukan oleh panitera pada saat pendaftaran perkara. Responden penelitian tersebut 

menyatakan bahwa biaya pendaftaran yang harus dibayar oleh pencari keadilan menjadi cukup mahal 

 
2 Ibid 
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melebihi dari apa yang seharusnya dibayar menurut ketentuan yang berlaku. Bertolak dari penelitian 

tersebut juga diungkap pula praktik korupsi bagi para pihak ketika mendapatkan salinan putusan. 

Salinan putusan yang semestinya menjadi hak dari para pihak, namun ternyata hanya bisa didapatkan 

oleh para pihak setelah diharuskan untuk memberikan sejumlah uang lebih kepada petugas di 

pengadilan. Tanpa uang lebih, maka salinan putusan tidak akan segera diserahkan. Penelitian lain 

yang dilakukan oleh Mardjono Reksodiputro juga mengungkapkan adanya praktik mafia peradilan. 

Bahkan dari penelitian tersebut dipetakan mengenai modus-modus korupsi yang dilakukan oleh 

kepolisian, kejaksaan dan hakim di Pengadilan. 

Meskipun harus diakui bahwa untuk membuktikan kebenaran adanya dugaan terjadinya 

praktek judicial corruption sangatlah tidaklah mudah, oleh karena transaksinya cenderung dilakukan 

secara tertutup dan diantara para pelakunya cenderung saling melindungi atau menutupi. Untuk 

menghindari temuan, baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Badan 

Pengawasan, atau pihak lainnya, pada umumnya transaksi jual beli keadilan dilakukan melalui 

mekanisme cash and carry, jarang menggunakan mekanisme jasa perbankan. Karena bilamana 

dilakukan melalui mekanisme jasa perbankan, maka akan dengan mudah terdeteksi oleh PPATK 

(Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan). PPATK akan menemukan adanya transaksi 

keuangan yang dinilai mencurigakan. Pada umumnya terjadinya transaksi jual beli keadilan berhasil 

terungkap bilamana para pelakunya berhasil tertangkap tangan, setelah beberapa sebelumnya 

dilakukan penyadapan terhadap komunikasi diantara para pelakunya. Sebagaimana beberapa 

fenomena peristiwa yang terjadi pada akhir-akhir ini. 

Masyarakat cukup mafhum praktek judicial corruption telah terjadi mulai dari lembaga 

peradilan tingkat pertama, tingkat banding, bahkan juga di tingkat kasasi. Pemberantasan judicial 

corruption idealnya harus dilakukan secara serentak dan simultan di semua tingkatan lembaga 

peradilan. Namun, untuk melakukannya harus dimulai dari tubuh Mahkamah Agung sendiri. 

Sebagaimana kata pepatah yang sering diungkapkan di masyarakat, bahwa “ikan busuk selalu 

dimulai dari kepalanya”. Maka untuk mencegah kemungkinan terjadinya pembusukan dalam praktek 

peradilan pada umumnya, perlu segera dilakukan upaya pembenahan dan pencegahan. Bertolak dari 

ungkapan tersebut, maka pembenahan dan perubahan harusnya dimulai dari Mahkamah Agung 

sebagai badan peradilan tertinggi. Pembenahan dan perubahan ke arah pencapaian tujuan yang lebih 

baik, yang dimulai dari Mahkamah Agung, nantinya diharapkan akan mampu membawa multiplier 

effect terhadap seluruh jajaran peradilan yang ada di bawahnya.3 Termasuk di dalamnya pembersihan 

 
3 Wasingatu Zakiya dkk, Panduan Eksaminasi Publik, Indonesia Corruption Watch (ICW), 

Jakarta, 2003, Hlm.4 
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terhadap berbagai praktek judicial corruption. Mahkamah Agung patut memberi untuk memberikan 

contoh dan keteladanan yang baik terhadap seluruh lembaga peradilan maupun aparatur peradilan di 

bawahnya. 

Beberapa elemen masyarakat melihat fungsi koreksi putusan tersebut sebagai suatu cara 

untuk mendapatkan aplikasi hukum yang benar atas fakta-fakta hukum baik yang muncul sebelum 

proses peradilan maupun yang muncul selama persidangan. Selain itu secara hirarkis sesungguhnya 

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat besar dalam mengawasi dan mencegah berbagai 

kemungkinan terjadinya kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh para hakim, panitera, maupun 

pejabat pengadilan lainnya, paling tidak terhadap mereka yang berada di bawahnya. Oleh karena itu 

pembenahan atau pembaruan peradilan harus dimulai dan dimotori oleh Mahkamah Agung yang 

memegang peran sangat penting bagi tercapainya badan peradilan yang bersih, transparan, akuntabel, 

adil dan berwibawa. Upaya untuk melakukan berbagai perubahan untuk mewujudkan terciptanya 

lembaga peradilan yang ideal tersebut, terutama yang berbasis pada partisipasi dan kontrol publik 

mutlak harus dilakukan. Masyarakat, termasuk perguruan tinggi, organisasi profesi, media massa 

maupun lembaga swadaya masyarakat, sebagai stake holder perlu terus menerus didorong 

kesadarannya untuk turut berpartisipasi serta memantau jalannya reformasi peradilan menuju arah 

yang lebih baik. Dengan demikian keterbukaan akses terhadap informasi proses peradilan menjadi 

suatu syarat yang mutlak bagi terwujudnya reformasi peradilan yang hakiki. Salah satu faktor yang 

menjadi penyebab lemahnya upaya reformasi peradilan di Mahkamah Agung adalah kurang 

efektifnya court management peradilan atau administrasi peradilan. Oleh karena itu diperlukan 

langkah-langkah strategis untuk membenahi administrasi peradilan di Mahkamah Agung, dimulai 

dari register perkara secara online dan dilanjutkan dengan proses perkara selanjutnya. Pembenahan 

administrasi peradilan di Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya pada dasarnya telah menjadi sebuah keniscayaan. Tanpa dilakukannya upaya-upaya 

pembenahan maka administrasi peradilan, khususnya di Mahkamah Agung, akan menjadi semakin 

rumit, kompleks, lamban, tidak efektif, tidak efisien serta tidak aksesibel. Pembenahan administrasi 

peradilan dapat digunakan sebagai sarana atau metode untuk menata-ulang administrasi peradilan 

yang agar lebih efektif, efisien, transparan, aksesibel serta serta bertanggungjawab dengan tujuan 

untuk mereduksi serta preventif terhadap berbagai kemungkinan terjadinya praktikpraktik judicial 

corruption. Namun selain itu pembenahan administrasi peradilan juga dapat dijadikan sebagai upaya 

untuk memberi pijakan bagi munculnya hakim-hakim yang memiliki dedikasi, integritas, serta 

prestasi yang baik sehingga mampu melahirkan putusan-putusan yang jujur, adil, tidak memihak dan 

berkualitas. Dalam rangka pembaruan administrasi peradilan, Mahkamah Agung harus melakukan 



8 |REVIU RENSTRA 2020 – 2024 

 

pembenahan manajemen perkara dalam bentuk jaminan penyelesaian perkara yang independen, 

imparsial, efektif dan efisien. Pembaruan manajemen perkara di Mahkamah Agung antara lain terkait 

dengan hal-hal, antara lain pembatasan perkara untuk kasasi maupun peninjauan kembali, 

pendaftaran perkara dan kearsipan, distribusi perkara, pembagian Majelis Hakim, proses memutus 

perkara, proses minutasi setelah perkara diputus, beban perkara/tumpukan perkara dan produktivitas 

Hakim dalam memutus perkara. Tidak kalah pentingnya dalam proses peradilan perlu ditetapkan 

adanya time sheet maupun time frame yang jelas, disertai dengan mekanisme reward and punishment 

yang jelas dan tegas sehingga jalannya proses peradilan dari awal hingga akhir menjadi transparan 

dan terukur. Hal tersebut sekaligus sebagai bentuk komitmen pengadilan terhadap masyarakat, 

terutama pencari keadilan, terkait implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan 

Seringkali dijumpai dalam praktek, bahwa suatu perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau 

peninjauan kembali, tidak kunjung dijatuhkan putusan oleh majelis. Hal tersebut antara lain 

disebabkan oleh berbagai faktor penyebab, yakni : kelambanan pembentukan majelis hakim, 

kelambanan distribusi perkara dan pelimpahan berkas perkara; kelambanan majelis hakim dalam 

mempelajari perkara, serta kelambanan melakukan rapat permusyawaratan pengambilan keputusan; 

kelambanan panitera pengganti dalam melakukan pengetikan naskah putusan, kelambanan proses 

minutasi, kelambanan koreksi akhir putusan serta pembacaan putusan; serta kelambanan pengiriman 

kembali berkas perkara dan putusan ke pengadilan pengaju, kelambanan memberitahuan isi putusan 

kepada pihak-pihak berperkara, serta berbagai faktor teknis lainnya. 

Pada dasarnya pembenahan administrasi peradilan haruslah terukur dan transparan. Oleh 

karena itu pembenahan administrasi peradilan di Mahkamah Agung dalam konteks pembaruan 

peradilan perlu dilakukan secara terencana dan terinci dalam setiap tahap pelaksanaannya. 

Saat ini Mahkamah Agung telah mempunyai panduan pembenahan administrasi peradilan 

dalam bentuk cetak biru (blue print) pembaharuan Mahkamah Agung yang diterbitkan pada tahun 

2003 dan telah direvisi dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang diterbitkan pada 

tahun 2010. Kemudian hal tersebut dijabarkan lebih rinci dan operasional dalam Renstra Mahkamah 

Agung yang dibagi dalam lima tahapan, yaitu tahapan 2010-2014, tahapan 2015-2019, tahapan 2020-

2024, tahapan 2025-2029 serta tahapan 2030-2035. Masing-masing tahapan telah menetapkan 

sejumlah prioritas langkah dan sasaran strategis yang hendak dicapai. Dimaksudkan agar proses 

perubahan pada lembaga peradilan, terutama di Mahkamah Agung, dapat berlangsung secara lebih 

terencana dan terstruktur sesuai dengan target waktu yang jelas. Disertai dengan adanya dukungan 

dan komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan serta semua jajaran vertikal maupun segenap 

stakeholder tentang pentingnya upaya- upaya untuk melakukan perubahan dan pembenahan terhadap 
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administrasi peradilan agar tercipta administrasi peradilan yang lebih baik ke depannya.4 Sejak 

diterbitkannya buku pedoman tersebut, sesungguhnya Mahkamah Agung telah melakukan langkah-

langkah progresif dan nyata demi tercapainya maksud dan tujuan untuk mewujudkan administrasi 

peradilan yang bersih, efektif, efisien, transparan, aksisibel, akuntabel dan bertanggungjawab. Untuk 

mendapatkan gambaran kongkrit terhadap keberhasilan dan efektifitas pelaksanaan pembenahan 

administrasi peradilan di Mahkamah Agung ini maka diperlukan suatu penelitian (awal) yang 

objektif mengenai Pembenahan Administrasi, peningkatan sumberdaya manusia, serta pelaksanaan 

menejemen Peradilan di Mahkamah Agung, khususnya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya. 

Dengan berbekal prestasi predikat “A Exellent” terkait penilaian pelaksanaan Akreditasi 

serta landasan komitmen dalam melaksanakan Zona Integritas, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara Surabaya sudah seharusnya siap memberikan kontribusi maksimal dalam program 

pembaharuan yang dicanangkan Mahkamah Agung. 

 

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN 

A. Kekuatan (Strenght) 

Berbekal predikat “A Exellent” terkait penilaian akreditasi serta semangat menuju Pembangunan 

Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah memiliki berbagai 

kekuatan untuk menuju pembaharuan sistem pengadilan yang berbasis kinerja dan pengetahuan. 

Kekuatan tersebut meliputi : 

a. Kejelasan proses kerja dan SOP atau Standar Prosedur Operasional untuk setiap proses kerja. 

b. Kejelasan tugas, tanggungjawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap 

posisi. 

c. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil 

keputusan.  

d. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak 

dilaksanakan sebagaimana mestinya.  

e. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi dengan TI yang terpadu harus senantiasa dalam 

kondisi terhubung (interconnected). Keharusan untuk senantiasa dalam kondisi “terhubung” 

ini, dengan cepat akan mendorong PTTUN Surabaya dan badan-badan peradilan di 

bawahnya menjadi organisasi yang modern. Keberadaan sistem-sistem tersebut sangat 

 
4 Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Mahkama Agung RI 2010-2035 
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penting untuk memastikan kecepatan dan keakuratan data untuk dapat menghasilkan 

keputusan yang tepat dalam waktu singkat.  

f. Profesionalitas aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama 

harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun. 

 

B. Kelemahan (Weakness) 

1. Manajemen Sumberdaya Manusia 

Belum adanya Parameter obyektif terutama yang berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk 

menerapkan sistem reward and punishment yang tepat. 

2. Manajemen dan Efisiensi dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Kemampuan untuk mengelola prasarana dan sarana pengadilan secara efisien belum 

memadai sehingga berpengaruh terhadap prestasi kerja hakim dan aparatur peradilan dan 

kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan pengadilan 

3. Manajemen Aset Negara 

Penyimpanan dan pengelolaan informasi tentang aset negara yang belum dibuat secara baik 

4. Manajemen Teknologi Informasi (IT) 

Perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk 

memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. 

Dengan demikian dapat diharapkan tejadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi 

kepada masyarakat. 

Selain itu juga belum adanya update Teknologi Informasi (missal SIPP dan layanan 

pendukung lain) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang mendukung 

layanan bagi para pencari keadilan yang sesuai dengan rencana strategis Mahkamah Agung. 

5. Transparansi Peradilan 

Transparansi peradilan hingga kini masih menjadi permasalahan yang sangat perlu 

diperhatikan dan dibenahi. Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi 

dari pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pejabat peradilan 

mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme 

penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan 

selalu siap dalam merespon permintaan informasi. 

6. Fungsi Pengawasan 

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan 

publik kepada pengadilan. Namun dengan 12  kewajiban untuk mengawasi 6 Satker (Satuan 
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Kerja) pada Badan Peradilan di bawah wilayah hukum yang berlokasi di daerah lain yang 

cukup jauh, maka beban yang harus diselesaikan menjadi sedemikian besar. Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  juga mengalami kesulitan untuk menindaklanjuti 

semua laporan pengaduan di tingkat daerah. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan SDM, 

anggaran, keahlian dan sebagainya. Tantangan lain yang harus diperhatikan dalam rangka 

memaksimal fungsi pengawasan adalah meningkatkan kualitas hubungan kerjasama dengan 

KY sebagai lembaga pengawas eksternal. 

 

C. Peluang (Oportunities) 

Restrukturisasi organisasi menjadi kebutuhan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 

dan badan-badan peradilan di bawah wilayah hukumnya, adapun peluang-peluang yang dimiliki 

PTTUN Surabaya untuk mengembangkan organisasi, antara lain : 

1. Adanya pengembangan kebutuhan para pemangku kepentingan, untuk lebih berorientasi 

pada kepuasan para pencari keadilan dan pengguna pengadilan. 

2. Adanya perubahan visi, misi dan strategi organisasi. 

3. Adanya keinginan untuk menumbuhkan budaya organisasi yang baru: profesional dan bebas 

KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan Pembangunan Zona Integritas menuju 

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

4. Adanya keinginan untuk menjadi organisasi dengan kinerja yang lebih baik. 

5. Adanya kebutuhan untuk menjadi organisasi yang modern dengan memanfaatkan TI. 

6. Adanya keinginan untuk menyederhanakan rantai birokrasi. 

D. Tantangan dan Kendala yang Dihadapi (Threats) 

1. Aspek Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Potensi kendala pembenahan administrasi peradilan yang pertama adalah agen 

pembaru atau para administratur peradilan. Administratur peradilan ini terdiri dari segenap 

personel Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Enam Wilayah Lingkungan 

Peradilan dibawahnya baik yang menjabat sebagai pejabat fungsional (hakim, panitera, 

jurusita, pranata komputer, dll), pejabat struktural (Eselon I, II, III dan IV) maupun para staff 

administrasi. Kekompakan dan kerjasama diantara aparatur administrasi peradilan Tata 

Usaha Negara ini haruslah mempunyai tujuan dan visi yang sama yaitu berusaha menjadi 

agen pembaru/pembenah administrasi peradilan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Caiden 

bahwa reformasi administrasi selalu didasarkan pada asumsi dan kepercayaan bahwa pasti 

ada sesuatu yang lebih baik dari kondisi sekarang di dalam organisasi. 
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Oleh karena itu upaya evaluasi terhadap ketidakberesan administrasi selalu menjadi 

acuan untuk melaksanakan pembenahan administrasi peradilan. Namun terkadang tidak 

semua personel administratur peradilan berorientasi sama sesuai dengan yang diharapkan 

dari pembenahan administrasi peradilan. Karena pada dasarnya semua perubahan dan 

transformasi ini menyebabkan timbulnya pertentangan antara nilai lama dan baru, antara 

nilai yang tradisional dan yang modern. Tekanan dan pertentangan ini tidak hanya terbatas 

pada tubuh birokrasi (administrasi) peradilan, melainkan juga terjadi dikalangan masyarakat. 

Sehingga sifat birokrasi yang elitis, yang terlalu menyenangi sikap otoriter dan kurang 

komunikasi dengan masyarakat semakin hari semakin parah keadaannya. Paradigma yang 

demikianlah yang akan menjadi potensi kendala bagi pembenahan administrasi peradilan 

Tata Usaha Negara. Oleh karena itu dibutuhkan proses pendekatan dan sosialisasi cultur baru 

yang dikemas secara bijak oleh para pimpinan setiap unit di Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara Surabaya untuk berupaya meredam resistensi terhadap usaha pembenahan 

administrasi peradilan. 

Kurangnya kompetensi berbasis Teknologi Informasi dari para administratur 

peradilan juga dapat menghambat pelaksanaan perbaikan administrasi peradilan menuju 

integrasi sistem pelayanan peradilan secara online (E-Court). Demikian juga mengenai 

peningkatan kesejahteraan para admnistratur peradilan harus menjadi perhatian serius, untuk 

mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya praktek-praktek personel administratur 

peradilan yang menyimpang dan kontra-produktif terhadap upaya dan proses pembenahan 

administrasi peradilan dan etos kerja yang rendah dari administratur peradilan maka sistem 

reward dan punishment yang jelas dan tegas dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan. 

Potensi kendala pembenahan administrasi peradilan yang Kedua adalah faktor sosial 

dan ekonomi. Sudah menjadi suatu persoalan umum bahwa para pejabat negara atau pegawai 

negeri sipil yang tergoda untuk melakukan penyimpangan perilaku selalu mengatasnamakan 

himpitan sosial atau ekonomi sebagai alasannya. Faktor kesejahteraan administratur 

peradilan yang masih dinilai belum sebanding dengan resiko yang dihadapi dalam 

pekerjaannya, seringkali menjadi faktor utama bagi suburnya praktek mafia peradilan. 

Fenomena aparatur peradilan (hakim dan pegawai) yang tidak stabil (mudah tergoda 

idealismenya) tersebut kemudian terpaksa menjadi pelaku korupsi peradilan. Tidak sedikit 

motif dan strategi yang dijalankan melalui celah-celah administrasi peradilan, misalnya 

bermain perkara dengan oknum pengacara maupun dengan para pihak yang ingin 

dimenangkan perkaranya. Oleh karena itu sebaik-baiknya suatu sistem administrasi 
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peradilan, tidak akan menjadi jaminan pembenahan administrasi peradilan berhasil dengan 

baik selama moralitas dan integritas dari para pelaku/administrator peradilan masih buruk. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Mahfud MD yang mengatakan “harus diakui secara jujur 

bahwa dalam kenyataannya bobroknya dunia peradilan di Indonesia bukan semata-mata 

dipengaruhi oleh kekuatan politik dan eksekutif, melainkan juga ada malah porsi 

terbesarnya, lebih banyak disababkan oleh persoalan moral.” Dengan demikian maka 

persoalan oknum administrator peradilan yang korup yang notabene menjadi penghambat 

dari suskesnya pembenahan administrasi peradilan tersebut dapat diminimalisir dengan 

melakukan dua upaya strategis, yaitu upaya represif berupa punishment yang tegas (juga 

menjerakan) dan upaya preventif berupa peningkatan kesejahteraan sosial maupun ekonomi 

dari para personel administrasi peradilan. Dengan adanya situasi sosial dan ekonomi yang 

kondusif bagi aparatur peradilan maka diharapkan moralitas dan integritas mereka dapat 

terjaga dengan baik sehingga tidak melakukan perbuatanperbuatan yang kontraproduktif 

terhadap terselenggaranya pembenahan administrasi peradilan di lingkungan Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. 

Resistensi dari kalangan internal dan eksternal yang justru ingin terus menikmati dan 

mempertahankan status quo dan menolak pembaharuan menjadi kendala yang selanjutnya. 

Mereka yang resisten pada umumnya merasa bahwa pembaharuan dipandang akan 

mengurangi privilege dan keuntungan yang selama ini telah mereka dinikmati. Adanya 

pembaharuan adminsitrasi peradilan yang berbasis teknologi informasi yang berasaskan 

transaparansi dan aksesibilitas jelas akan memangkas rentang birokrasi peradilan yang 

panjang. Padahal pembaharuan adminsitrasi peradilan jelas akan mendorong efisiensi dan 

efektifitas proses peradilan itu sendiri 

2. Aspek Manajemen Waktu (Targeting) 

Potensi kendala pembenahan administrasi peradilan yang Ketiga adalah waktu. 

Terkadang suatu perubahan yang baik akan tepat apabila dikerjakan sesuai dengan 

waktunya. Sehingga manajemen waktu dalam usaha pembenahan administrasi peradilan 

haruslah disesuaikan dengan kondisi perubahan kemampuan dan kemapanan baik dari 

personil maupun sarana yang tepat guna. Karena strategi mekanisme perubahan sangat 

bergantung pada proporsionalitas objek. Sebagaimana diketahui bahwa dari dimensi waktu 

dan peristiwa (histories) penegakkan hukum dan keadilan melalui lembaga peradilan, 

terdapat hubungan yang tidak terpisah dari masa lampau kini dan akan datang. Maka sangat 

tepat apabila pembenahan administrasi peradilan dalam kerangka reformasi peradilan 
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dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan acuan/konsensus berupa haluan besar perubahan 

yang telah disepakati sebagaimana Blue Print Mahkamah Agung 2010-2035 

3. Aspek Efisiensi dan Efektifitas Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Selanjutnya, potensi kendala yang tidak kalah berpengaruh adalah terkait pengadaan 

dan pembaharuan sarana prasarana yang mendukung administrasi peradilan. Karena tanpa 

sarana dan prasarana yang terbarukan dan efisien maka pembenahan administrasi peradilan 

jelas akan mengalami hambatan 
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BAB II 

VISI DAN MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, 

PROGRAM DAN ANGGARAN 

 

2.1 VISI DAN MISI 

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan dokumen perencanaan 

kebijakan selama 5 tahun ke depan yang disusun untuk mendukung kesuksesan program 

pembaharuan yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Cetak biru pembaharuan 

Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035. Adapun visi dan misi organisasi Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Surabaya secara garis besar adalah sebagai berikut : 

Visi : 

“Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Yang Agung” 

Misi : 

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 

2. Meningkatkan kwalitas Sumber Daya Aparatur peradilan dalam rangka peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat 

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 

4. Melaksanakan tertib administrasi dan menejemen peradilan yang efektif dan efisien. 

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

 

2.2 TUJUAN 

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan 

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan 

strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk 

mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan 

berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam 

mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator 

kinerja (performance indicator) yang terukur. 

Jika tujuan strategis tersebut terpenuhi maka akan memudahkan publik dalam pengurusan 

birokrasi pengadilan, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak dan kewajiban para pihak, 

yang pada gilirannya akan mendorong persepsi positif kepada lembaga peradilan. 
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Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan perkara pada gilirannya meningkatkan 

kemampuan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan badan-badan peradilan di 

bawah wilayah hukumnya untuk menghadapi beban kerja di lapangan. Hal ini dapat dilakukan 

dengan penataan ulang proses manajemen dengan paradigma business process reengineering, 

untuk menghindari belenggu prosedur formal tata penanganan perkara yang ada di masa lalu. 

Aktivitas pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di 

bawahnya juga akan mendorong tercapainya tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. 

Rumusan tujuan strategis yang ingin dicapai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; 

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. 

 

2.3 SASARAN STRATEGIS 

Sasaran strategis disusunnya Renstra Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 2020-2024 

adalah untuk mendukung program pembaharuan Mahkamah Agung RI, selain itu juga untuk 

menuju visi dan misi organisasi serta mencapai komitmen sebagai pengadilan excellent yang 

memiliki standart Zona Integritas, adapun program-program yang hendak dicapai Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah sebagai berikut : 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan; 

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; 

c. Persentase penurunan sisa perkara; 

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 

- Kasasi 

- Peninjauan Kembali 

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

Dalam peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, titik pokok indikator kinerja 

yang digunakan antara lain : 

a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu; 

b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari 

3. Peningkatan Kualitas SDM 

- Persentase Pembinaan ke daerah 
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4. Peningkatan Kualitas Pengawasan 

Adapun indikator kinerja dari peningkatan kwalitas pengawasan ini antara lain : 

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 

b. Persentase Pengawasan ke daerah 

 

2.4 PROGRAM DAN ANGGARAN 

Selanjutnya bagan berikut akan menjelaskan sasaran strategis dan indikator kinerja pada 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan Renstra 2020-2024 menyesuaikan 4 

(empat) sasaran strategis di atas : 

 

No Sasaran/ Program 

Kegiatan 

Indikator Utama Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Terwujudnya Proses 

Peradilan yang pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

a. Persentase 

Perkara yang 

diselesaiakn  

b. Persentase 

perkara yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

c. Persentase 

penurunan sisa 

perkara 

d. Persentase 

perkara yang 

mengajukan 

upaya hukum 

kasasi & PK 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

80% 

 

 

80% 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

80% 

 

 

80% 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

80% 

 

 

80% 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

80% 

 

 

80% 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

80% 

 

 

80% 

2. Peningkatan efektifitas 

manajemen perkara 

a. Persentase 

salinan putusan 

yang dikirim ke 

Pengadilan 

pengaju tepat 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 
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waktu 

b. Persentase 

perkara yang 

menarik 

perhatian 

masyarakat yang 

dapat diakses 

dalam 1 hari 

setelah putus 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

3. Peningkatan Kwalitas 

SDM 

Persentase 

Pembinaan ke 

Daerah 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

4. Peningkatan Kwalitas 

Pengawasan 

a. Persentase 

Pengaduan 

yang 

ditindaklanjuti 

b. Persentase 

Pengawasan ke 

Daerah 

100% 

 

 

100% 

100% 

 

 

100% 

100% 

 

 

100% 

100% 

 

 

100% 

100% 

 

 

100% 

Dari keempat sasaran / program kegiatan diatas untuk Tahun Anggaran 2021 didukung dengan 

anggaran sebagaimana tergambar dalam tabel berikut : 

No Kegiatan Pokok Anggaran 

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, yang terdiri dari : 

a. Layanan Bantuan Hukum 

b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 

c. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 

267.000.000 

1.640.000 

123.000.000                   

142.360.000 

2. Program Dukungan Manajemen, yang terdiri dari : 

a. Layanan Perkantoran 

b. Layanan Umum 

c. Layanan Sarana Internal 

14.122.243.000 

13.557.031.000 

249.712.000 

315.500.000 
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BAB III 

ARAK KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN 

KERANGKA KELEMBAGAAN 

 

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI 

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 

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. Menigkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

4. Menigkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

Dengan sasaran strategis diatas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut : 

a. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu 

b. Pembatasan perkara kasasi 

c. Proses berperkara yang sederhana dan murah 

d. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum) 

e. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum 

f. Penyempurnaan penerapan sistem kamar 

g. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative 

h. Hak uji materiil 

i. Penguatan lembaga eksekusi 

j. Keberlanjutan E-Court 

k. SPPT TI 

l. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan 

m. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas 

n. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal 

o. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset 
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3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA 

NEGARA SURABAYA 

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dilaksanakaan sesuai 

dengan arahan teknis Yudisial dan non Yudisial yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam 

Cetak Biru 20210-2035, hal ini semata –mata untuk mensupport program pembaharuan 

Mahkamah Agung demi tercapainya visi dan misi organisasi Peradilan. Adapun arah dan 

kebijakan yang akan diambil antara lain sebagai berikut : 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

a. Indikator Kinerja : 

1) Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

2) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 

3) Persentase penurunan sisa perkara 

4) Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum : 

• Kasasi 

• Peninjauan Kembali 

b. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat 

1) Akuntabilitas proses internal dan eksternal di mana ada standar yang seragam dan 

tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pengambilan 

keputusan. Hal ini dilakukan dengan membangun satu titik pelayanan informasi dan 

pengaduan pada tiap-tiap pengadilan; 

2) Sederhana, cepat dan murah dengan adanya standar penanganan pengaduan yang 

menyebutkan kerangka waktu yang diperlukan sehingga suatu laporan pengaduan 

ditindaklanjuti dan menjamin kepastian proses bagi masyarakat; 

3) Dukungan teknologi; 

4) Kerahasiaan dengan menjaga standar kerahasiaan identitas pelapor 

c. Pendelegasian untuk memastikan adanya koordinasi yang terpadu sehingga dokumen-

dokumen pengaduan yang masuk ke Pengadilan dapat dipantau dengan ajeg dan 

berkelanjutan. 

d. Pengawasan ke daerah 

 

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

A. Modernisasi Manajemen Perkara 
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Arah pengembangan dukungan manajemen perkara pada masa mendatang dapat dibagi 

menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut : 

 

1) Pada tahap pertama, pengembangan ditujukan pada keterbukaan dan revitalisasi 

sistem pelaporan. Indikator keberhasilan pada tahapan ini adalah adanya akses 

informasi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan. Selain itu juga dilakukan 

upaya untuk mengintegrasikan data tentang aktivitas pengadilan ke dalam satu 

database terpusat dalam rangka menyempurnakan sistem pelaporan dan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen strategis, seperti rekrutmen, 

promosi, mutasi, pendidikan dan pelatihan, serta prioritas penganggaran. 

2) Pada tahap kedua, modernisasi manajemen peradilan diarahkan pada pembenahan 

manajemen peradilan untuk keperluan internal dengan menyempurnakan Buku II dan 

Buku III Pengadilan sehingga berorientasi pada pelayananan dan memanfaatkan 

teknologi dan informasi. Hasil akhir yang diharapkan dari proses tersebut ditujukan 

agar dapat menciptakan efisiensi proses, misalnya, mengurangi beban proses 

minutasi, berita acara persidangan, supervisi, serta peluang untuk menyatukan proses 

yang tersebar pada lebih dari satu orang ke satu orang, dan lain sebagainya. 

3) Pada tahapan yang ketiga, modernisasi manajemen perkara harus berorientasi pada 

pelayanan pihak-pihak terkait dalam proses perkara di pengadilan, dalam hal ini telah 

diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 
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Persidangan secara Elektronik dan Juknisnya yaitu SK MA No. 129/KMA/2019. 

Pada tahapan ini dilakukan upaya untuk mengintegrasikan informasi yang tersebar 

pada kepolisian, kejaksaan, dan pemasyarakatan, khususnya terkait dengan ekspirasi 

penangkapan-penahanan, dan monitoring perkembangan status penangan perkara dan 

terpidana, berikut remisi dan lain sebagainya, yang ditujukan sebagai bagian dari 

mekanisme pengawasan dan pengamatan hakim terhadap suatu perkara pidana 

B. Penataan Kembali Business Process Kepaniteraan (Business Process Reengineering) 

 

1) Penataan kembali distribusi kerja dan pengelompokan ulang staf kepaniteraan. 

Kemajuan teknologi dan informasi membuka kemungkinan untuk mereduksi dan 

mengoptimalisasi pelaksanaan beberapa fungsi menjadi satu. Misalnya, fungsi 

penerimaan perkara (reception), registrasi, dan distribusi dapat dikonsolidasikan 

menjadi satu meja saja; sedangkan untuk distribusi perkara, maka harus 

dikembangkan sistem informasi yang mampu melakukan kalkulasi statistik atas 

klasifikasi dan kompleksitas perkara, beban kerja hakim, sampai jadual ketersediaan 

hakim sehingga tersedia suatu decision support system yang mampu membantu 

meringankan pekerjaan-pekerjaan rutin yang dihadapi oleh kepaniteraan. 

2) Penataan distribusi kerja harus dilakukan dalam kerangka reorientasi pelayanan 

publik, misalnya dengan adanya petugas penerima tamu (resepsionis) untuk 

memeriksa kelengkapan berkas, dengan didampingi oleh petugas pelayanan 
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pelanggan (customer support officer) yang mampu menjelaskan dan memberi 

informasi hal-hal terkait dengan teknis penanganan perkara 

3) Efisiensi proses memeriksa, memutus serta minutasi, khususnya pada tahap judex 

jurist. Tanpa perubahan mendasar terhadap metode alur pemeriksaan perkara akan 

sangat sulit bagi MA untuk memenuhi target waktu penyelesaian perkara yang 

ditetapkan pada Surat Keputusan Ketua MA No. 138 /KMA/SK/IX/2009 tentang 

Jangka Waktu Penanganan Perkara. Diharapkan bahwa solusi TI dapat memberikan 

jawaban paling baik terhadap kebutuhan yang selama ini tidak bisa direspon oleh 

sistem manual. 

4) Mendorong dan menjaga tingkat produktivitas penanganan perkara melalui 

mekanisme evaluasi kinerja rutin pada semua tahap penanganan perkara dengan 

menyempurnakan sistem pendataan perkara berbasis elektronik sebagai komplemen 

dari sistem pendataan perkara manual dan; memberlakukan mekanisme 

pembandingan kinerja antar unit kerja (peer review mechanism) untuk mendorong 

produktivitas. 

5) Meningkatkan efisiensi penyelesaian minutasi perkara dengan pengiriman softcopy 

dokumen Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding ke MA dan penggunaan template 

putusan untuk mempercepat pengetikan. 

6) Mitigasi Risiko sebagai bentuk kegiatan tambahan berupa risk management. 

 

3. Peningkatan Kualitas SDM 

Pada bab III mengenai visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu 

kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu 

mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta 

hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. 

Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan 

strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial. Rencana 

pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya adalah 

pembaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, 

berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung) juga mensyaratkan 

kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan 

prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan 
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langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan 

terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. 

Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis 

kompetensi yang biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). 

Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, 

sekaligus menjawab tuntutan RB. 

Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan 

yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis 

kompetensi : 

a. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian pengelolaan 

SDM Badan Peradilan; 

b. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan 

Peradilan; 

c. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM pengelolanya. 

d. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM. 

e. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan 

sasaran organisasi. 

f. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, 

ketentuan dan prosedur. 

g. Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi. 

h. Menciptakan dorongan dan percontohan internal untuk menuju pelaksanaan integrasi 

layanan e-court dengan E-Learning 

 

4. Peningkatan Kualitas Pengawasan 

Berdasarkan kebutuhan melakukan pengawasan secara sistematis untuk memastikan kinerja 

penanganan perkara antara lain perkara-perkara yang telah masuk pada kategori tunggakan 

(lebih dari satu tahun setelah diregister); dan memberikan bantuan pengetikan minutasi di 

Pengadilan yang berada di Wilayah Hukum. Adapun indikator kinerja dari peningkatan 

kwalitas pengawasan ini antara lain : 

a. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti 

b. Persentase Pengawasan ke daerah 
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3.3 KERANGKA REGULASI 

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 

yang diamanatkan kepada setiap kementrian/lembaga maka kementrian/lembaga dimaksud harus 

menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran 

kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka 

menfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam 

rangka mencapai tujuan bernegara. Keranka regulasi ini diatur dalam Pasal 1 Angka 14 Permen 

PPN/Kepala Bappenas Nomor: 1 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan RPJM 2020-2024 

dan Peraturan Sesmen PPN/Bappenas tentang juklak nomor : 2/Juklak/Sosmen/03/2014 Tentang  

Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. 

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2020-2024 adalah : 

1. Mengarahkan proses perncanaan  pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan 

2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukug pencapaian prioritas pembangunan 

3. Meningkatakan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentkan regulasi 

Dalam penyusunan Renstra 2020-2024 pada Pengadilan  Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 

ini, Kerangka regulasi yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perenanan Pembangynan Nasional pada V Pasal yang bahwa setiap Kepala Satuan 

Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dan 

turunan dari Undang-Undang yang dipakai dalam penyusunan Renstra tersebut adalah 

Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 

Tahun 2014 Tentang Penyusunan dan Penelaahan  Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 

(RENSTRA K/L) 2020-2024. 

 

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN 

Kerangka kelembagaan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya didasari pada 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dapat digambarkan dalam struktur organisasi di 

bawah ini : 
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KETUA 

WAKIL KETUA 

 

MAJELIS HAKIM 

 

PANITERA  SEKRETARIS 

 

 

PANMUD 

PERKARA 
 

PANMUD 

HUKUM 
 

KABAG 

UMUM DAN 

KEUANGAN 

 

KABAG 

PERENCANAAN 

DAN 

KEPEGAWAIAN 

 

 

Kelompok 

Fungsional 

Kepaniteraan 

 Kelompok 

Fungsional 

Kejurusitaan 

 

 

KASUBAG 

KEUANGAN 

DAN 

PELAPORAN 

 KASUBAG 

TATA 

USAHA 

DAN 

RUMAH 

TANGGA 

 KASUBAG 

RENCANA 

PROGRAM 

DAN 

ANGGARAN 

 KASUBAG 

KEPEGAWAIAN 

DAN TI 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

Untuk mewujudkan visi, Misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Surabaya memiliki 2 (dua) program yang tertuang dalam DIPA Pengadilan Tinggi Tat Usaha Negara 

Surabaya, baik yang sudah dilaksanakan maupun dalam perencanaan pelaksanaan hingga Tahun 

Anggaran 2024, yaitu : 

A. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM 

SASARAN 

PROGRAM 

INDIKATOR 2020 2021 2022 2023 2024 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Tata Usaha 

Negara 

1. Jumlah Layanan Pengamanan 

Sidang di Lingkungan Peradilan 

TUN 

2. Jumlah Tenaga Tehnis di 

Lingkungan Peradilan TUN yang 

Mengikuti Bimbingan Tehnis 

Yustisial 

3. Terlaksananya kegiatan Pembinaan 

dan Pengawasan Layanan 

Peradilan  

100% 100% 100% 100% 100% 

 

B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 

SASARAN 

PROGRAM 

INDIKATOR 2020 2021 2022 2023 2024 

Pembinaan 

Administrasi 

dan 

Pengelolaan 

Keuangan 

Badan 

Urusan 

Administrasi 

1. Perolehan Opini WTP 

2. Persentase penyelesaian kerugian 

negara yang dikembalikan ke kas 

negara 

3. Persentase realisasi Penerimaan 

Negara Bukan Pajak Mahkamah 

Agung 

4. Persentase realisasi anggaran 

belanja Mahkamah Agung 

100% 100% 100% 100% 100% 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

Rencana Strategis 2020-2024 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Suarabaya bertujuan 

untuk menghidupkan Organisasai yang berbasis Kinerja dan Pengetahuan juga terkait kompetensi dalam 

bidang IT. Tuntutan dalam rangka menuju perubahan sebagaimana Cetak Biru Perubahan Mahkamah 

Agung 2010-2035 terkait integrasi layanan E-Court menjadikan keharusan bagi para lembaga peradilan 

khususnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk melakukan “Transformasi” di segala 

bidang. 

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus terus 

disempurnakan dari waktu ke waktu sesuai dengan arah pembaharuan yang dicanangkan Mahkamah 

Agung RI. Dengan demikian Rencana Strategis (Renstra) ini bersifat terbuka dari kemungkinan 

perubahan.Melalui Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola 

kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. 

Dengan Rencana Strategis (Renstra) ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian 

arah, tujuan dan sasaran program selama 5 (lima) tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi 

organisasi dapat terwujud dengan sangat memuaskan. 

 

 Surabaya, 25 Pebruari 2020 

KETUA, 

 

 

 

 

Dr. ISTIWIBOWO, S.H, M.H. 

NIP. 19571011 198503 1 001 
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1. MATRIKS RENSTRA 2020 – 2024 
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3. SK TIM PENYUSUN REVIU RENSTRA 
4. SK PENETAPAN REVIU RENSTRA 
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MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024 
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA 

 

VISI : Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Yang Agung 

MISI : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi; 
2. Meningkatkan kwalitas Sumber Daya Aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat; 
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien; 
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien; 
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
No Tujuan Target Sasaran Target Strategis 

Uraian Indikator 

Kinerja 

Uraian Indikator 

Kinerja 

2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan Indikator 

Kegiatan 

Target Rp. 

Jml Sat 

1. Pencari 

keadilan 

merasa 

kebutuhan 

dan 

kepuasannya 

terpenuhi 

Persentase 

perkara 

yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

100% Terwujudnya 

Proses 

Peradilan 

yang Pasti, 

Transparan 

dan 

Akuntabel 

a. Persentase 
sisa 
perkara 
yang 
diselesaika
n  

100% 100% 100% 100% 100% Program 

Penegakan 

dan 

Pelayanan 

Hukum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Tata Usaha 

Negara 

Pemberian 

Standar 

Pelayanan 

Minimal bagi 

Pencari 

Keadilan 

serta SDM 

Tenaga 

Teknis yang 

Mumpuni 

(Berkualitas) 

1 

 

 

 

 

KGT 

 

 

 

 

250.441.000 
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No Tujuan Target Sasaran Target Strategis 

Uraian Indikator 

Kinerja 

Uraian Indikator 

Kinerja 

2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan Indikator 

Kegiatan 

Target Rp. 

Jml Sat 

     b. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% Program 

Penegakan 

dan 

Pelayanan 

Hukum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Tata Usaha 

Negara 

Penyelesaian 

Perkara di Tk 

Pertama dan 

Banding di 

Lingkungan 

Peradilan TUN 

yang tepat 

waktu 

250 

 

 

Perkara 

 

 

250.441.000 

     c. Persentase 
Penurunan 
sisa perkara 

80% 80% 80% 80% 80% Program 

Penegakan 

dan 

Pelayanan 

Hukum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Tata Usaha 

Negara 

Penyelesaian 

Perkara di Tk 

Pertama dan 

Banding di 

Lingkungan 

Peradilan TUN 

yang tepat 

waktu 

250 Perkara 

 

250.441.000 

     d. Persentase 
perkara yang 
tidak 
mengajukan 
upaya 
hukum: 
- Kasasi 
- PK 

80% 80% 80% 80% 80% Program 

Penegakan 

dan 

Pelayanan 

Hukum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Tata Usaha 

Negara 

Penyelesaian 

Perkara di Tk 

Pertama dan 

Banding di 

Lingkungan 

Peradilan TUN 

yang tepat 

waktu 

250 Perkara 

 

250.441.000 
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No Tujuan Target Sasaran Target Strategis 

Uraian Indikator 

Kinerja 

Uraian Indikator 

Kinerja 

2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan Indikator 

Kegiatan 

Target Rp. 

Jml Sat  

2. Pencari 

keadilan 

merasa 

kebutuhan 

dan 

kepuasannya 

terpenuhi; 

 

Persentase 

Salinan 

Putusan 

yang 

dikirim ke 

Pengadilan 

Pengaju 

tepat 

waktu 

 Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

a. Persentase 
Salinan 
Putusan 
yang dikirim 
ke 
Pengadilan 
Pengaju 
tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% Program 

Penegakan 

dan 

Pelayanan 

Hukum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Tata Usaha 

Negara 

Penyelesaian 

Perkara di Tk 

Pertama dan 

Banding di 

Lingkungan 

Peradilan TUN 

yang tepat 

waktu 

250 

 

 

Perkara 

 

 

250.441.000 

  Persentase 

perkara 

yang 

menarik 

perhatian 

masyarakat 

yang dapat 

diakses 

dalam 1 

hari setelah 

perkara 

putus 

  b. Persentase 
perkara 
yang 
menarik 
perhatian 
masyarakat 
yang dapat 
diakses 
dalam 1 hari 
setelah 
perkara 
putus 

100% 100% 100% 100% 100% Program 

Penegakan 

dan 

Pelayanan 

Hukum 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Tata Usaha 

Negara 

Penyelesaian 

Perkara di Tk 

Pertama dan 

Banding di 

Lingkungan 

Peradilan TUN 

yang tepat 

waktu 

250 Perkara 

 

250.441.000 
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No Tujuan Target Sasaran Target Strategis 

Uraian Indikator 

Kinerja 

Uraian Indikator 

Kinerja 

2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan Indikator 

Kegiatan 

Target Rp. 

Jml Sat  

3. Setiap 

pencari 

keadilan 

dapat 

menjangkau 

badan 

peradilan 

Persentase 

Pembinaan 

ke Daerah 

 Peningk

atan 

Kualitas 

SDM 

Persentase 

Pembinaan 

ke Daerah 

100% 100% 100% 100% 100% 1. Program 

Penegakan 

dan 

Pelayanan 

Hukum 

2. Program 

Dukungan 

Manajemen 

1. Peningka
tan 
Manaje
men TUN 

2. Pembina
an Adm. 
& 
Pengel. 
Keuanga
n BUA 

 
 

1. Pemantauan 
Evaluasi & 
Pelaporan 

2. Layanan 
Perkantoran 

 

2 

 

 

Layanan 

 

61.050.000 

84.330.000 

4. Setiap 

pencari 

keadilan 

dapat 

menjangkau 

badan 

peradilan 

Persentase 

pengaduan 

yang 

ditindaklan

juti 

 Peningk

atan 

kualitas 

pengaw

asan 

a. Persenta
se 
pengadu
an yang 
ditindakl
anjuti 

100% 100% 100% 100% 100% Program 

Penegakan 

dan 

Pelayanan 

Hukum 

Peningkata
n 
Manajeme
n TUN 

Pemantauan 
Evaluasi & 
Pelaporan 

1 

 

Layanan 

 

142.360.000 
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No Tujuan Target Sasaran Target Strategis 

Uraian Indikator 

Kinerja 

Uraian Indikator 

Kinerja 

2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan Indikator 

Kegiatan 

Target Rp. 

Jml Sat  

  Persentase 

Pengawasa

n ke daerah 

  b. Persentase 
Pengawasa
n ke daerah 

100% 100% 100% 100% 100% 1. Program 

Penegakan 

dan 

Pelayanan 

Hukum 

2. Program 

Dukungan 

Manajeme

n 

1. Peningka
tan 
Manaje
men TUN 

2. Pembina
an Adm. 
& 
Pengel. 
Keuanga
n BUA 

1. Pemantauan 
Evaluasi & 
Pelaporan 

2. Layanan 
Perkantoran 

2 

 

 

Layanan 

 

78.676.000 

90.276.000 
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MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN 
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA 

 

SASARAN 

PROGRAM 

INDIKATOR PENDANAAN 

2020 2021 2022 2023 2024 

PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM 

Terselenggaranya 

Penyelesaian 

Perkara Yang 

Sederhana, 

Transparan dan 

Akuntabel di 

Lingkungan 

Peradilan Tata 

Usaha Negara 

Perkara 

Peradilan 

Tata Usaha 

Negara yang 

diselesaikan 

Tepat Waktu 

250.441.000 267.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 

Tercapainya 

Dukungan 

Manajemen 

untuk Layanan 

Prima Peradilan 

Meningkatnya 

Pengelolaan 

dan 

pelaporan 

keuangan 

yang 

transparan 

dan akuntabel 

13.732.476.000 14.122.243.000 15.000.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 
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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA 
NOMOR : W3-TUN /  0497  / PR.01 / 1 / 2021 

 

TENTANG 
 

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA 

 

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA 
 

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 

2. Bahwa untuk melaksanakan hasil Penetapan Reviu Indikator 
Kinerja Utama, berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah 
Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017  tentang Reviu 
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding 
dan Pengadilan Tingkat Pertama; 

3. Bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung 
RI Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tertanggal 27 
November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP; 

4. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat 
keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam 
melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu 
Rencana Strategis 2020-2024 pada Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara Surabaya; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomro 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung; 

2. Undang-Undang Nomro 51 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang 
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
Surabaya; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 



37 |REVIU RENSTRA 2020 – 2024 

 

 

  6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

7. Permen PAN & RB Nomor : PER / 9 / M.PAN / 5 / 2007 
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja 
Utama (IKU) Instansi Pemerintah; 

8. Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah. 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA 

NEGARA SURABAYA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN 

REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PADA PENGADILAN 

TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA 

Pertama : Menunjuk Pejabat, Aparatur Pelaksana dan Tenaga Honorer 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana 

daftar terlampir dalam lampiran surat keputusan ini sebagai 

Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 pada 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya; 

Kedua : Adapun tugas dari Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis  
2020-2024 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 
adalah sebagai berikut : 
1. Melakukan Penyusunan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 

pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 
sebagai tindak lanjut dengan berakhirnya periode Rencana 
Strategis pada tahun 2015-2019; 

2. Memastikan tersajinya Indikator Kinerja Utama Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Penyusunan 
Reviu Rencana Strategis 2020-2024 pada Pengadilan Tinggi 
Tata Usaha Negara Surabaya; 

3. Menyampaikan hasil Penyusunan Reviu Rencana Strategis  
2020-2024 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
Surabaya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara Surabaya dan Pimpinan Mahkamah Agung RI; 
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Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan 

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

: Surabaya 
: 04 Januari 2021 
Ketua 

 
 

 
Dr. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H. 

NIP. 19571011 198503 1 001 
 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 
1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta 
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta 
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN MA RI di Jakarta 
4. Pegawai/Pejabat Yang Bersangkutan 
5. Arsip 
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Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi TUN  
  Surabaya 

   Nomor 
  Tanggal 

: W3-TUN/  0497  /PR.01/1/2021 
: 04 Januari 2021 

 
DAFTAR NAMA TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 

PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA 
 

NO NAMA / NIP 
JABATAN 

KEDINASAN DALAM TIM 

1. Drs. SAMPIRIN HADI, SH.MH. 
NIP. 19611008 198503 1 006 

Panitera 
Pembina Utama Madya 

(IV/d) 

Ketua 

2. MARDIUS SEPTIADI, SH. 
NIP. 19720912 199203 1 001 

Sekretaris 
Pembina Utama Muda 

(IV/c) 

Wakil Ketua 

3. Dra. ENDANG LISTYO R.D.M, M.M. 
NIP. 19591007 198503 2 012 

Panmud Perkara 
Pembina (IV/a) 

Anggota / Tim 
Sumber Data 

4. DONALD HAMONANGAN SINAGA, S.H. 
NIP. 196507101993031002 

Panmud Hukum 
Penata Tk. I (III/d) 

Anggota / Tim 
Sumber Data 

5. ENDANG SULISTIYOWATI, S.H. 
NIP. 19631109 198412 2 001 

Kabag. Umum dan 
Keuangan 

Pembina (IV/a) 

Anggota / Tim 
Sumber Data 

6. RINI SETIAWATI, S.E. 
NIP. 19750929 200604 2 002 

Kabag. Perencanaan dan 
Kepegawaian 

Pembina (IV/a) 

Anggota / Tim 
Sumber Data 

7. SUBHAN JUFRI, S.H. 
NIP. 19760730 200003 1 001 

Kasubbag. Rencana 
Program dan Anggaran 

Penata Tk. I (III/d) 

Anggota / Tim 
Penyusun 

8. ERMA RIZQI HANDAYANI, S.H. 
NIP. 19871115 201903 2 008 

Analis Perkara Peradilan 
Penata Muda 

(III/a) 

Anggota / Tim 
Penyusun 

9. ACHMAD ADI APRILIYANTO Pegawai Honorer Anggota / Tim 

Penyusun 

 

Ketua 
 
 

 
 

Dr. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H. 
NIP. 19571011 198503 1 001 
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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA 
NOMOR : W3-TUN / 0498 / PR.01 / 2 / 2021 

 

TENTANG 
 

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024 
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA 

TAHUN 2021 
 

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA 
 

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 

2. Bahwa untuk melaksanakan hasil Penetapan Reviu Indikator 
Kinerja Utama, berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung 
Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator 
Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan 
Tingkat Pertama; 

3. Bahwa dengan dilakukannya Reviu Indikator Kinerja Utama dan 
berakhirnya masa RPJM 2020 – 2024 maka Pengadilan Tinggi 
Tata Usaha Negara Surabaya perlu menetapkan Reviu Rencana 
Strategis (Renstra) 2020 – 2024 di Tahun 2021; 

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomro 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung; 

2. Undang-Undang Nomro 51 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 
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  7. Permen PAN dan RB Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang 
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Instansi Pemerintah; 

8. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

9. Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah. 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA 
SURABAYA TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS  
2020 – 2024 PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA 
SURABAYA TAHUN 2021 
 

Pertama : Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 sebagaimana 
tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja 
yang digunakan olah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, 
untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan 
rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen Perjanjian 
Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan 
evaluasi pencapaian kinerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara Surabaya Tahun 2020, sedangkan Rencana Strategis 
(Renstra) 2020 – 2024 disusun dengan berakhirnya masa RPJM 2015 
– 2019; 

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap 
pencapaian kinerja disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi 
Tata Usaha Negara Surabaya dan Pimpinan Mahkamah Agung RI 

Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan 
/ peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : 
a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam 

rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam 
laporan akuntabilitas kinerja; 

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan / peraturan ini dan 
melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
Surabaya. 
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Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan 

diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

: Surabaya 
: 25 Pebruari 2021 
Ketua, 

 
 
 

 
 

Dr. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H. 
NIP. 19571011 198503 1 001 

 
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 
1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta 
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta 
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN MA RI di Jakarta 
4. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 
5. Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  Surabaya


