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Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas
berkat rahmat dan karuniaNya kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya tahun anggaran 2019.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan adalah merupakan salah satu bentuk tanggung
jawab semua badan peradilan dari empat lingkungan pengadilan di bawah Mahkamah
Agung Republik Indonesia. Seiring dengan berbagai kritikan dan masukan dari
berbagai pihak atas kinerja lembaga peradilan, Dilmilti III Surabaya berupaya untuk
menjawabnya dengan kerja nyata yang ditampilkan dalam laporan pelaksanaan
kegiatan ini. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya telah berusaha
untuk melakukan berbagai peningkatan kinerja

dalam

penyusunan

Laporan

Pelaksanaan Kegiatan setiap tahunnya, baik dari segi kelengkapan muatan,
keakuratan data maupun tata letak yang lebih menarik.
Kami sadari bahwa dalam pelaporan masih banyak kekurangan baik metode
penyampaian maupun akurasi dan validitas data, sehingga belum mampu secara
sempurna memenuhi apa yang diharapkan oleh pimpinan. Dengan berbagai kendala
dan keterbatasan laporan ini kami sampaikan sebagai bahan acuan dan gambaran
global dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Akhir kata semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat memberi manfaat
dan informasi yang berguna tentang kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan
jajarannya.

Sidoarjo,

Januari 2020

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III

E. TRIAS KOMARA, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL TNI
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Profil Peradilan
Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden nomor 56 tahun 2004 tentang

pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Militer dari markas besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka secara
berangsur dan bertahap seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk di dalamnya
adalah Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya, beralih berada satu atap
di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.
Mengacu pada Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan
penyempurnaan dari undang-undang nomor 4 tahun 2004, dalam pasal 25 ayat (4)
serta

berdasar

pada

Keputusan

Menteri

Pertahanan

Keamanan

nomor

Kep/109/VII/1985 dan Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan
Militer, bahwa Peradilan Militer mempunyai kewenangan untuk :
1.

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu
melakukan tindak pidana adalah :
a. Prajurit;
b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan
atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi
atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili
oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan
Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang
bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang
ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, sekaligus memtutus
kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

1

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2019
Adapun pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan
memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :
1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
2 Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.
Gedung Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda no.
87 Sidoarjo, adapun daerah hukumnya meliputi wilayah Jatim, Sulawesi, Jayapura,
NTT, Bali dan Maluku dan Jayapura. Mengingat luasnya lingkup tugas dan
kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III
Surabaya maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal
yang

penting.

Hal

ini

bukan

saja

menyangkut

aspek

ketertiban

dalam

menyelenggarakan administrasi, baik di bidang umum, perkara, keuangan maupun
kepegawaian,

namun

secara

signifikan

juga

mempengaruhi

kelancaran

penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

B.

Kebijakan Umum Peradilan
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya telah mempersiapkan

diri dengan berbagai kegiatan seperti dengan menata kembali organisasi dan tata
kerja peradilan dengan memanfaatkan SDM (sumber daya manusia) yang tersedia.
untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada antara lain mengadakan/mengikuti
berbagai seminar, pelatihan-pelatihan serta berbagai kegiatan lainnya yang bersifat
teknis yudisial dan non yudisial yang kesemuanya untuk meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan serta wawasan ilmu pengetahuan bagi aparat Peradilan Militer.
Disamping itu melalui DIPA tahun 2019 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
serta jajarannya telah melaksanakan kegiatan-kegiatan baik pembangunan fisik
(bidang sarana dan prasarana) dan non fisik (berupa kegiatan peningkatan SDM).
Sejak dicanangkannya kembali pembaruan Mahkamah Agung RI termasuk
organisasi yang ada di bawahnya, maka pada tahun 2019 pimpinan Pengadilan Militer
Tinggi III Surabaya dalam melaksanakan kebijakannya memprioritaskan program
sebagai berikut :
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1.

Program Reformasi Birokrasi
Program

reformasi

birokrasi

berkenaan

dengan

adanya

upaya

untuk

memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengadilan. Untuk itu dimulai dengan tupoksi
peradilan yakni adanya transparansi putusan, manajemen informasi teknologi dan
manajemen SDM. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan dalam Laporan
Kegiatan Tahun 2019 ini yang menjadi program reformasi birokrasi. Harapan kita
program Reformasi Birokrasi dapat menciptakan birokrasi yang bersih, efisien,
transparan dalam memberikan pelayanan.
2.

Program Keterbukaan Informasi Di Pengadilan
Sejak dicanangkannya SK KMA 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan

informasi di pengadilan dan SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman
pelayanan di pengadilan. Pada era informasi yang semakin deras ini, maka
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya tidak mau ketinggalan dalam
memperbaiki akses informasi masyarakat pada informasi pengadilan seperti putusan,
alur perkara, struktur organisasi, dan lain-lain baik pada tingkat pertama maupun
tingkat banding. Untuk itu sejak Juni 2018 salah satu bentuk implementasi SK tersebut
di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya masyarakat dapat mengakses
putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya melalui situs website
masing-masing pengadilan militer.
3.

Program Pembinaan Peningkatan SDM
Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia (SDM) pada institusi manapun

sangatlah penting dan menentukan, karena sumber daya manusia adalah roda
penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. untuk itu
diperlukan sumber daya manusia yang dapat bekerja sama, berintegritas tinggi,
berwibawa, kuat, berdaya guna, cakap, berkualitas tinggi, professional dan sadar akan
tanggung jawabnya dalam menggerakkan roda institusi, karena itu penting untuk
mengelola SDM dengan tepat dan cermat. Kualitas dan kemampuan SDM di
lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya harus tercermin
dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, bersih, berwibawa, bertanggung jawab
dan berintegritas.
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VISI
“Terwujudnya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang agung”
MISI
1.

Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;

2.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;

4.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Tinggi III

Surabaya.

dan sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja,
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki motto TEKAD, yang bila diuraikan
adalah merupakan singkatan dari :
T: tangguh,
E : enerjik,
K: konsiten,
A: adil,
D: disiplin.

C.

Latar Belakang Dan Tujuan Penyusunan Laporan Kegiatan
Sejalan dengan program one roof system (peradilan satu atap) maka segala

bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan
jajarannya harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI, hal ini merupakan upaya
mendukung salah satu kebijakan Mahkamah Agung dalam hal mewujudkan
manajemen peradilan yang transparan dan akuntabel.
Laporan Kegiatan adalah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab semua
badan peradilan dari empat lingkungan pengadilan di bawah Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

Seiring dengan berbagai kritikan dan masukan dari berbagai

pihak atas kinerja lembaga peradilan, Dilmilti III Surabaya berupaya untuk
menjawabnya dengan kerja nyata yang ditampilkan dalam Laporan Kegiatan ini.
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Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya telah berusaha untuk melakukan
berbagai peningkatan kinerja dalam penyusunan Laporan Kegiatan setiap tahunnya,
baik dari segi kelengkapan muatan, keakuratan data maupun tata letak yang lebih
menarik.
Laporan Kegiatan ini juga berusaha menyajikan berbagai informasi baru yang
belum ditampilkan pada laporan sebelumnya, seperti informasi mengenai perkara dan
keuangan. Selain itu berbagai data melalui website termasuk perkara yang sudah
diputus juga ditampilkan untuk menunjukkan kemajuan infrastruktur dan sistem yang
dibangun serta dikembangkan oleh warga pengadilan. Bukanlah pekerjaan yang
mudah untuk mempersiapkan infrastruktur yang memadai dengan keterbatasan
sumber daya manusia yang cakap, handal, dan berintegritas dalam lingkungan
lembaga Pengadilan Militer Tinggi III Surabayadan jajarannya. Sebagai gambaran,
saat ini Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengorganisasir pengadilan tingkat
pertama di bawahnya yang berjumlah 8 pengadilan tingkat pertama mulai Pengadilan
Militer III-12 Surabaya sampai dengan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan berada
diwilayah bagian timur Indonesia yang meliputi pengelolaan organisasi, administrasi,
keuangan, dan sumber daya manusia baik dibidang pengawasan maupun pembinaan
tehnis dan non teknis terhadap para Hakim, Panitera dan Staf Keuangan.
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D.

Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA
KADILMILTI
E. TRIAS KOMARA,
S.H.,M.H
BRIGJEND TNI

WAKADILMILTI
ROZA MAIMUN, S.H., M.H.
KOLONEL CHK (K)
NRP. 34117

SEKRETARIS

PANITERA

ABUZAR HAFARI, S.H., M.H.
LETKOL SUS NRP 524431

-

KEPALA BAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN

KEPALA BAGIAN
UMUM DAN
KEUANGAN

TIGOR PARLILITAN
HASUGIAN, S.IP., S.H.
PEMBINA IV/A
NIP. 196905221992031003

DWI PUSPITARINI, S.E.
PENATA TK. I III/D
NIP.198112062006042004

KEPALA SUB BAGIAN
RENCANA PROGRAM
DAN ANGGARAN

KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA DAN
RUMAH TANGGA

WAHYU EKO W, S.T.
PENATA III/C
NIP. 197405142006041001

YUD HIDAYAT IKHSAN
PENATA TK.I III/D
NIP. 19630411990031002

KEPALA SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN
INFORMASI

KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN
PELAPORAN

IRDAWATI SOEKIRLAN
PENATA III/C
NIP. 196812061990032005

TB MAULANA AD. SH.,MH.
PENATA III/C
NIP.197605272006041003

1976052720060
41003
1976052720060
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
41003
1. Fungsional Arsiparis
2. Fungsional Pustakawan
3. Fungsional Pranata Komputer
4. Fungsional Bendahara

PANITERA
MUDA PIDANA

PANITERA
MUDA TUM

PANITERA MUDA
HUKUM
MOCH. MANSYUR, S.H.
MAYOR CHK NRP.
547969

SUNARDI, S.H.
MAYOR CHK
NRP. 548423

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PANITERA PENGGANTI

1. SLAMET RIYADI, S.H., M.Kn
MAYOR CHK NRP.11060004150780
2. DEDI JUNAEDI, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 190220023160680

POKKIMILTI
1, MARWAN SULIANDI, S.H.,MH
KOLONEL CHK NRP. 1930004110466
2. PARMAN NAINGGOLAN, S.H.
KOLONEL CHK NRP 33849
3. TUTY KIPTIANI, S.H., M.H.
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 11871/P
4. APEL GINTING, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 1930005770667
5. WARSONO, SH.,MH
KOLONEL CHK NRP 544975
6. MUH. MAHMUD, SH.,MH.
KOLONEL CHK NRP 1910002230362
7. KHAIRUL RIZAL, SH.,MH
KOLONEL CHK NRP 1930002390165
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memperhatikan pola kelembagaan Mahkamah Agung RI sebagaimana Perma no 7
tahun 2015, menggariskan bahwa formasi pegawai tingkat banding, jika disusun
berdasarkan pemetaan Jabatan dan Tupoksi, maka peta jabatan pada Pengadilan
Militer Tinggi III Surabaya adalah sebagai berikut :
Peta Jabatan
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Kepala

E.Trias Komara, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Wakil Kepala

Roza Maimun, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP. 34117

Kelompok Hakim Militer Tinggi

1. Marwan Suliandi, S.H.,M.H.
Kolonel Chk

NRP 1930004110466

2. Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849
3 Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Kolonel laut (KH/W) NRP 11871/P
4 Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930005770667
5. Warsono S.H.,M.H.
Kolonel Chk SH.,M.H. NRP 544975
6. Muh. Mahmud, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002230362
7. Khairul Rizal, S.H.,M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165
Sekretaris

Abuzar Hafari, S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP 524431

Panitera Muda Pidana

Sunardi, S.H.
Mayor Chk NRP. 548423

Panitera Muda Hukum

Moch Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP. 547969

7

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2019
Panitera Tata Usaha Militer

-

Panitera Pengganti

Slamet Riyadi, S.H., M.Kn
Mayor Chk NRP. 11060004150780

Kabag Umum dan Keuangan

Dwi Puspitarini, S.E.
Penata TK.I III/D
NIP. 198112062006042004

Kabag Perencanaan dan

Tigor Parlilitan Hasugian, S.IP.,S.H.

Kepegawaian

Pembina IV/A
NIP. 196905221992031003

Kasubag Kepegawaian dan TI

Irdawati Soekirlan
Penata III/C
NIP. 196812061990032005

Kasubag Tata Usaha dan Rumah

Yud Hidayat Ikhsan

Tangga

Penata TK.I III/D
NIP. 19630411990031002

Kasubag keuangan dan pelaporan

Tubagus Maulana Arif Darma, S.H.,M.H.
Penata III/C
NIP 197605272006041003

Formasi pegawai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya, jika
disusun berdasarkan pemetaan jabatan dan tupoksi, maka peta jabatan pada
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya adalah sebagai berikut :
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Peta Jabatan
Tenaga Teknis Pegawai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Jajarannya
Tenaga teknis
No

Satker

Kepala

Wakil

Hakim

Panitera

Panmud

Panmud

Panmud

PP

Staf

Pidana

Hukum

TUM

1.

Dilmilti III Surabaya

1

1

7

-

1

1

-

1

7

2.

Dilmil III-12 Surabaya

1

-

8 + 1 bp

1

1

-

-

2

5 +1 bp

3.

Dilmil III-13 Madiun

1

-

2

1

-

-

-

2

12

4.

Dilmil III-14 Denpasar

1

-

4

1

1

-

-

1

6

5.

Dilmil III-15 Kupang

1

1

1

1

-

1

-

-

2

6.

Dilmil III-16 Makassar

-

1

5

1

1

-

-

2

9

7.

Dilmil III-17 Manado

1

1

7

1

1

-

-

1

-

8.

Dilmil III-18 Ambon

1

-

7

1

1

1

-

-

6

9.

Dilmil III-19 Jayapura

1

-

7

1

1

-

-

1

5

8

4

49

8

7

3

-

10

53

Jumlah

Peta Jabatan
Tenaga Non Teknis Pegawai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan
Jajarannya
Jumlah
No

Satker

Sekretaris

Kabag

Kasub

Staf

Honorarium

1.

Dilmilti III Surabaya

1

2

4

10

11

2.

Dilmil III-12 Surabaya

1

0

3

6

9

3.

Dilmil III-13 Madiun

1

0

2

6

5

4.

Dilmil III-14 Denpasar

1

0

3

14

5

5.

Dilmil III-15 Kupang

1

0

3

6

4

6.

Dilmil III-16 Makassar

1

0

3

10

5

7.

Dilmil III-17 Manado

1

0

3

4

9

8.

Dilmil III-18 Ambon

1

0

3

7

9

9.

Dilmil III-19 Jayapura

1

0

3

4

3

9

2

27

67

60

Jumlah
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Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mempunyai wilayah hukum yang
meliputi 8 (delapan) Pengadilan Militer yang berkedudukan di 8 (delapan) ibukota
provinsi, yakni dengan klasifikasi sebagai berikut :
Wilayah Yurisdiksi
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
No
1.

Satker
Dilmilti III Surabaya

Tipe

Lokasi

A

Sidoarjo

Wilayah Kerja
- Jatim
- Sulawesi
- Jayapura
- NTT
- Bali
- Maluku

2.

Dilmil III-12 Surabaya

A

Sidoarjo

Surabaya

3.

Dilmil III-13 Madiun

B

Madiun

Madiun

4.

Dilmil III-14 Denpasar

A

Denpasar

Denpasar

5.

Dilmil III-15 Kupang

B

Kupang

Kupang

6.

Dilmil III-16 Makassar

A

Makassar

Sulawesi

7.

Dilmil III-17 Manado

B

Manado

Sulawesi

8.

Dilmil III-18 Ambon

A

Ambon

Maluku

9.

Dilmil III-19 Jayapura

A

Jayapura

Jayapura

➢

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Sebagaimana ketentuan peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 002

Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur di
lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, merupakan acuan
dan pedoman dalam menyusun standar operasional prosedur yang menjabarkan
pelaksanaan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi
pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai
dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja Pengadilan Militer.
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Pemberlakuan standar operasional prosedur bertujuan untuk menciptakan
komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan kerja Pengadilan Militer untuk
mewujudkan good governance.
Secara umum standard operating prosedure (SOP) adalah serangkaian instruksi
tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi
pemerintah tentang bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa harus dilakukan yang
bersifat konsisten, komitmen seluruh eksponen organisasi, mengikat, memilki peran
penting dan terdokumentasi dengan baik serta menuju arah perbaikan yang
berkelanjutan.
Adapun standar operasional prosedur yang telah dilaksanakan pada Pengadilan
Militer Tinggi III Surabaya dapat ditetapkan sebagai berikut :
1. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
a.

sop penyusunan renstra

b.

sop penyusunan program kerja

c.

sop pembinaan peningkatan kemampuan teknis peradilan

d.

sop pembinaan peningkatan kemampuan non teknis peradilan

e.

sop pelayanan informasi publik

f.

sop pelayanan penanganan pengaduan

g.

sop pengawasan pelaksanaan tugas bidang kepaniteraan

h.

sop pengawasan ke dilmil jajaran dilmilti i Surabaya

i.

sop pengawasan pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan

j.

soppenilaian pelaksanaan tugas personil tni

k.

sop penyusunan lkjip

l.

sop penetapan hakim

m.

sop penetapan perpanjangan penahanan perkara tingkat pertama oleh
kadilmilti

n.

sop penetapan pembebasan dari tahanan perkara tingkat pertama oleh
kadilmilti

o.

sop penetapan perpanjangan penahanan perkara tingkat banding oleh
kadilmilti
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p. sop penetapan pembebasan dari tahanan perkara tingkat banding oleh
kadilmilti
q. sop pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan
r.

sop pengawasan bidang

2. Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
➢

sop pelaksanaan penyampaian pertimbangan saran staff tentang promosi jabatan,
UKP, KGB, KPI, KTA, KPE, TASPEN, ASABRI, BPJS dan cuti.

3. Hakim Militer Tinggi
a. sop penetapan hari sidang
b. sop persidangan perkara pelanggaran lalu lintas
c. sop persidangan perkara pidana tingkat pertama
d. sop persidangan perkara tingkat banding
e. sop penetapan penahanan perkara tingkat pertama oleh hakim ketua
f.

sop penetapan penahanan perkara tingkat banding oleh hakim ketua.

4. Panitera
a. sop penerimaan berkas perkara tingkat pertama
b. sop penerimaan berkas perkara tingkat banding
c. sop penunjukan panitera pengganti
d. sop pemberitahuan putusan perkara tingkat banding, kasasi, pk dan grasi
e. sop sistem informasi penelusuran perkara
5. Panitera Muda Pidana
a. sop penanganan registrasi perkara
b. sop upaya hukum permohonan banding perkara pidana
c. sop pencabutan permohonan banding perkara pidana
d. sop upaya hukum permohonan kasasi perkara pidana
e. sop pencabutan permohonan kasasi perkara pidana
f.

sop upaya hukum permohonan peninjauan kemballi perkara pidana

g. sop upaya hukum permohonan grasi perkara pidana
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6. Panitera Muda Hukum
a. sop pembuatan laporan perkara bulanan
b. sop pembuatan laporan perkara triwulan
c.

sop pembuatan laporan perkara semester

d. sop pembuatan laporan perkara tahunan
e. sop penanganan papan data perkara
f.

sop pengarsipan berkas perkara

g. sop pelayanan informasi
h. sop pelayanan pengaduan
7. Panitera Pengganti
a. sop berita acara sidang perkara pelanggaran lalu lintas
b. sop berita acara sidang perkara pidana tingkat pertama
c.

sop berita acara sidang perkara pidana tingkat banding

8. Sekretaris
a. sop persetujuan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan
anggaran
b. sop persetujuan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian
c.

sop persetujuan bahan pelaksanaan urusan keuangan

d. sop persetujuan protokoler
e. sop penyusunan rencana kerja tahunan
9. Perencanaan
a. sop revisi dipa dan pok
b. sop rkakl
c.

sop laptah

10. Kepegawaian dan Informasi Teknologi
a. sop bezetting
b. sop daftar urut kepangkatan (duk)
c.

sop laporan bulanan kepegawaian

d. sop pembuatan daftar penilaian tni
e. sop kgb
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f.

sop pembuatan surat keputusan / surat perintah

g. sop skp
h. sop usul kenaikan pangkat tni dan pns
i.

sop pensiun

j.

sop pengajuan cuti

k.

sop karpeg dan karis

l.

sop sikep

m. sop hukum disiplin
n. sop usul tanda penghargaan satya lencana
o. sop ujian dinas
p. sop penanganan hardware / pengolahan data rusak
q. sop pengisian / pembaharuan konten website
11. Tata Usaha dan Rumah Tangga
a. sop pengelolaan surat masuk
b. sop pengelolaan surat keluar
c.

sop pengelolaan barang persedian atk

d. sop pengelolaan peRpustakaan
e. sop pelaksanaan perawatan bmn (randis)
f.

sop pelaksanaan tugas piket, sucurity

g. sop pelaksanaan kebersihan
h. sop pelaksanaan pengelolaan / penatausahaan
i.

sop protokoler pimpinan

j.

sop protokoler pengambilan sumpah

k.

sop protokoler penjemputan dan penerimaan tamu

l.

sop protokoler upacara pisah sambut

m. sop protokoler persemayaman jenazah
n. sop kehumasan
12. Keuangan dan Pelaporan
a. sop pelaporan persediaan
b. sop laporan bmn bulanan
c.

sop laporan bmn semesteran
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d. sop laporan bmn tahunan
e. sop pengajuan gaji dan tunjangan
f.

sop pengajuan uang makan

g. sop administrasi keuangan
h. sop laporan pertanggungjawaban bendahara
i.

sop pengajuan uang lembur

j.

sop pengajuan remunerasi

k.

sop pengajuan ganti uang persediaan

l.

sop pengajuan uang persediaan

m. sop pembayaran langsung ke rekanan
n. sop penerimaan negara bukan pajak (pnbp)
o. sop rekonsiliasi saiba
p. sop laporan saldo rekening
q. sop back up data aplikasi
r.

sop laporan realisasi anggaran (lra)

s.

sop catatan atas laporan keuangan

t.

sop biaya perjalanan dinas

u. sop laporan aplikasi barang persediaan (atk)
➢

Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
Dalam pasal 12 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok
kepegawaian antara lain mengamanatkan bahwa pembinaan aparatur sipil negara
(ASN) dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang
dititikberatkan pada sistem prestasi kerja dan untuk menjamin objektivitas dalam
mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan
penilaian prestasi kerja.
Penilaian prestasi kerja aparatur sipil negara (ASN) penekanannya pada
pengukuran tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau tingkat capaian hasil kerja
(output) yang direncanakan dan disepakati antara pejabat penilai dan aparatur sipil
negara (ASN) yang dinilai sebagai kontrak prestasi kerja.
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Objektivitas penilaian prestasi kerja aparatur sipil negara (ASN) diperlukan
parameter penilaian sebagai ukuran dan standar penilaian hasil kerja dari tingkat
capaian sasaran kerja pegawai (SKP).
Adapun sasaran kinerja pegawai (SKP) pada Pengadilan Militer Tinggi III
Surabaya, terdiri dari :
1.

eselon I, terdiri dari :
➢ kepala
➢ wakil kepala

2.

eselon II, terdiri dari :
➢ panitera
➢ sekretaris

3.

eselon III, terdiri dari :
➢ kepala bagian umum dan keuangan
➢ kepala bagian perencanaan dan kepegawaian

4.

eselon IV, terdiri dari :
➢ kepala sub bagian kepegawaian dan it
➢ kepala sub bagian tata usaha dan rumah tangga
➢ kepala sub bagian keuangan dan pelaporan
➢ kepala sub bagian perencanaan anggaran dan program
➢ panitera muda pidana
➢ panitera muda hukum

5.

staf, terdiri dari :
➢ staf kesekretariatan
➢ staf kepaniteraan

6.

fungsional, terdiri dari :
➢ hakim tinggi militer
➢ panitera pengganti.
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BAB II
KEADAAN PERKARA

A

Keadaan Perkara Di Pengadilan Militer
1.

Keadaan perkara tingkat pertama.
Keadaan perkara tingkat pertama pada Pengadilan Militer Tinggi III

Surabaya beserta jajarannya sebagai berikut :
No

Satker

Sisa

Masuk

tahun

tahun

2018

2019

Jumlah

Putus

Sisa

%

1.

Dilmilti III Surabaya

6

33

39

34

5

87,17

2.

Dilmil III-12 Surabaya

29

163

199

192

7

96,48

3.

Dilmil III -13 Madiun

3

44

56

54

2

96,42

4.

Dilmil III -14 Denpasar

1

44

75

72

3

96

5.

Dilmil III -15 Kupang

2

24

34

33

1

97,5

6.

Dilmil III -16 Makassar

4

91

108

106

2

98,14

7.

Dilmil III -17 Manado

2

82

131

131

0

100

8.

Dilmil III -18 Ambon

13

128

210

199

11

94,76

9.

Dilmil III -19 Jayapura

36

241

313

310

3

99,4

bahwa Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selain menangani perkara
tingkat pertama juga menangani perkara tingkat banding, dengan keadaan
perkara tingkat banding sebagai berikut:
sisa tahun 2018

8

perkara

perkara di terima selama tahun 2019

115

perkara

jumlah

123

perkara

perkara diselesaikan pada tahun 2019

123

perkara

0

perkara

100

%

sisa tahun 2019
persentase

penyelesaian

perkara

yang

putus
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2.

Keadaan perkara tingkat banding.

perkara tingkat pertama yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III
Surabaya pada tahun 2019 sejumlah 34 (tiga puluh empat) perkara, dari jumlah
perkara putus tersebut ada yang mengajukan upaya hukum banding sejumlah 7
(tujuh) perkara. seluruh berkas permohonan upaya hukum banding telah dikirim
secara lengkap, dan berkas beserta putusan banding telah diterima kembali
oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya dengan rincian
sebagai berikut :

Perkara yang
Sisa
No

Satker

mengajukan
upaya

tahun
2018

hukum

Jumlah

Putus

Sisa

banding
tahun 2019

1.

Dilmilti III Surabaya

1

7

8

8

0

2.

Dilmil III-12 Surabaya

8

41

49

44

5

3.

Dilmil III -13 Madiun

3

10

13

11

2

4.

Dilmil III -14 Denpasar

1

9

10

10

0

5.

Dilmil III -15 Kupang

0

2

2

2

0

6.

Dilmil III -16 Makassar

1

15

16

13

3

7.

Dilmil III -17 Manado

6

10

16

13

3

8.

Dilmil III -18 Ambon

1

11

12

12

0

9.

Dilmil III -19 Jayapura

2

12

16

14

0

3.

Keadaan perkara tingkat kasasi.
Perkara tingkat pertama yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi

III Surabaya pada tahun 2019 sejumlah 34 (tiga puluh empat) perkara, dari
jumlah perkara putus tersebut yang mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah
3 (tiga) perkara, upaya hukum kasasi tersebut atas putusan banding sudah
turun dari Pengadilan Tingkat Banding, putusan upaya hukum kasasi yang
turun dari Mahkamah Agung RI dan telah diterima kembali oleh Pengadilan
Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya dengan rincian sebagai berikut:

18

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2019
Perkara yang
Sisa
No

Satker

tahun
2018

mengajukan
upaya
hukum

Jumlah

Putus

Sisa

kasasi tahun
2019

1.

Dilmilti III Surabaya

3

3

6

3

3

2.

Dilmil III-12 Surabaya

18

38

56

46

10

3.

Dilmil III -13 Madiun

4

8

12

10

2

4.

Dilmil III -14 Denpasar

3

7

10

7

3

5.

Dilmil III -15 Kupang

0

2

2

0

2

6.

Dilmil III -16 Makassar

5

13

18

14

4

7.

Dilmil III -17 Manado

1

8

9

9

0

8.

Dilmil III -18 Ambon

2

8

10

7

3

9.

Dilmil III -19 Jayapura

1

6

7

4

3

4.

Keadaan perkara tingkat peninjauan kembali (PK)
Perkara tingkat pertama yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi

III Surabaya pada tahun 2019 sejumlah 34 (tiga puluh empat) perkara, dari
jumlah perkara putus tersebut tidak ada yang mengajukan upaya hukum
peninjauan kembali, namun ada 1 (satu) permohonan upaya hukum kasasi
pada tahun 2018 yang sampai sekarang masih permohonan, karena terpidana
belum menyerahkan memori peninjauan kembali, sehingga rincian perkara
yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan
Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya dengan rincian sebagai berikut:
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Perkara yang

No

Satker

Sisa

mengajukan

tahun

upaya

2018

hukum PK

Jumlah

Putus

Sisa

tahun 2019

B.

1.

Dilmilti III Surabaya

1

0

1

0

1

2.

Dilmil III-12 Surabaya

1

0

1

0

1

3.

Dilmil III -13 Madiun

0

0

0

0

0

4.

Dilmil III -14 Denpasar

1

0

1

1

0

5.

Dilmil III -15 Kupang

0

1

1

1

0

6.

Dilmil III -16 Makassar

0

2

2

1

1

7.

Dilmil III -17 Manado

0

0

0

0

0

8.

Dilmil III -18 Ambon

0

0

0

0

0

9.

Dilmil III -19 Jayapura

1

4

5

0

5

Penyelesaian Perkara
1.

Jumlah sisa perkara yang diputus.
sisa perkara yaitu perkara yang belum bisa diselesaikan pada tahun
berjalan sehingga menjadi beban perkara ditahun berikutnya, Pengadilan
Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya di tahun 2019 memiliki sisa
perkara dari tahun 2018 dan dapat diselesaikan di tahun 2019 dengan
rincian berikut:

No

Satker

sisa

putus

sisa

tahun 2018

tahun

perkara

2019
1.

Dilmilti III Surabaya
Tingkat pertama

6

6

0

Tingkat banding

8

8

0

2.

Dilmil III-12 Surabaya

29

29

0

3.

Dilmil III -13 Madiun

3

3

0
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2.

4.

Dilmil III -14 Denpasar

1

1

0

5.

Dilmil III -15 Kupang

2

2

0

6.

Dilmil III -16 Makassar

4

4

0

7.

Dilmil III -17 Manado

2

2

0

8.

Dilmil III -18 Ambon

13

13

0

9.

Dilmil III -19 Jayapura

36

36

0

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu.
bahwa sesuai dengan surat edaran ketua mahkamah agung nomor 2
tahun 2014 tanggal 13 maret 2014 tentang penyelesaian perkara di
pengadilan

tingkat

pertama

dan

tingkat

banding

pada

4

(empat)lingkungan peradilan, disebutkan bahwa penyelesaian perkara
padapengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan
dan tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. mendasari
surat edaran tersebut Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta
jajarannya berupaya untuk menyelesaikan perkara dengan tepat waktu,
dengan rincian sebagai berikut :

No
1.

Satker

<3

4 - 5 bulan

bulan

6 - 12

> 12

bulan

bulan

Dilmilti III Surabaya
tingkat pertama

23

6

5

-

tingkat banding

123

-

-

-

2.

Dilmil III-12 Surabaya

177

14

1

-

3.

Dilmil III -13 Madiun

44

3

-

-

4.

Dilmil III -14 Denpasar

55

1

-

-

5.

Dilmil III -15 Kupang

32

1

-

-

6.

Dilmil III -16 Makassar

92

-

-

-

7.

Dilmil III -17 Manado

84

9

9

9

8.

Dilmil III -18 Ambon

149

14

5

-

9.

Dilmil III -19 Jayapura

241

25

8

-
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bahwa dari tabel tersebut masih terdapat 5 (lima) perkara yang
diselesaikan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam jangka waktu
lebih dari 5 (lima) bulan dikarenakan perkara tersebut merupakan perkara
desersi (inabcentia), karena batasan waktu penyelesaiannya secara
limitatif telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undang (pasal 143
dan penjelasannya uu no. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan
Surat Edaran Kadilmiltama Nomor . 03/II/2016 tanggal 24 Februari 2016
tentang penyelesaian perkara inabsensia).

3.

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding,
kasasi dan pk.
•

putusan tingkat pertama yang tidak mengajukan upaya hukum
banding.
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama tahun 2019 telah
memutus perkara tingkat pertama sejumlah 34 (tiga puluh empat)
perkara, terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) perkara kejahatan dan 1 (satu)
perkara pelanggaran, dari putusan tersebut baik terdakwa maupun
oditur militer yang mengajukan upaya hukum banding sejumlah 7
(tujuh) perkara, sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta
jajarannya dengan rincian sebagai berikut:

No

Satker

Perkara

Perkara yang

Perkara yang

di Putus

mengajukan

tidak

upaya hukum

mengajukan

banding

upaya hukum
banding

1.

Dilmilti III Surabaya

34

7

27

2.

Dilmil III-12 Surabaya

192

41

151

3.

Dilmil III -13 Madiun

54

10

44

4.

Dilmil III -14 Denpasar

72

9

63

5.

Dilmil III -15 Kupang

33

2

31
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6.

Dilmil III -16 Makassar

106

15

91

7.

Dilmil III -17 Manado

131

10

121

8.

Dilmil III -18 Ambon

199

11

188

9.

Dilmil III -19 Jayapura

310

12

298

•

putusan tingkat pertama yang tidak mengajukan upaya hukum
kasasi.
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2019 telah
memutus perkara tingkat pertama sejumlah 34 (tiga puluh empat)
perkara dan menerima putusan banding dari Pengadilan Militer
utama sejumlah 7 (tujuh) berkas, yang mana sebelumnya Pengadilan
Militer Tinggi III Surabaya menerima 7 (tujuh) permohonan upaya
hukum banding pada tahun 2019, dari 7 (tujuh) perkara banding yang
telah diputus tersebut ada perkara yang mengajukan permohonan
upaya hukum kasasi sejumlah 3 (tiga), sehingga rincian perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Pengadilan Militer
Tinggi III Surabaya beserata jajarannya sebagai berikut :

No

Satker

Perkara

Perkara yang

Perkara yang

di Putus

mengajukan

tidak

upaya hukum

mengajukan

Kasasi

upaya hukum
kasasi

1.

Dilmilti III Surabaya

34

3

31

2.

Dilmil III-12 Surabaya

192

38

154

3.

Dilmil III -13 Madiun

54

8

46

4.

Dilmil III -14 Denpasar

72

7

65

5.

Dilmil III -15 Kupang

33

2

31

6.

Dilmil III -16 Makassar

106

13

93

7.

Dilmil III -17 Manado

131

8

123

8.

Dilmil III -18 Ambon

199

8

191

9.

Dilmil III -19 Jayapura

310

6

304
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•

putusan tingkat pertama yang tidak mengajukan upaya hukum
peninjauan kembali (PK).
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada Tahun 2019 telah
memutus perkara tingkat pertama sejumlah 34 (tiga puluh empat)
perkara dari jumlah tersebut baik terdakwa maupun oditur militer
seluruhnya menerima serta tidak ada yang mengajukan upaya
hukum peninjauan kembali (PK), sehingga rincian perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) pada Pengadilan
Militer Tinggi III Surabaya beserata jajarannya sebagai berikut :

No

Satker

Perkara

Perkara yang

Perkara yang

di Putus

mengajukan

tidak

upaya hukum

mengajukan

Peninjauan

upaya hukum

Kembali (PK)

Peninjauan
Kembali (PK)

1.

Dilmilti III Surabaya

34

0

34

2.

Dilmil III-12 Surabaya

192

0

192

3.

Dilmil III -13 Madiun

54

0

54

4.

Dilmil III -14 Denpasar

72

0

72

5.

Dilmil III -15 Kupang

33

1

32

6.

Dilmil III -16 Makassar

106

2

104

7.

Dilmil III -17 Manado

131

0

131

8.

Dilmil III -18 Ambon

199

0

199

9.

Dilmil III -19 Jayapura

310

4

296
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BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

Profil sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
pada tahun 2019, tidaklah jauh berbeda sebagaimana yang terjadi pada tahun 2018
yang lalu, bahkan jika dilihat dari segi kuantitas penambahan sumber daya manusia di
jajaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sangatlah sedikit. Pengadilan Militer
Tinggi III Surabaya dan jajarannya tahun 2019 jumlah tenaga teknis (hakim, pejabat
kepaniteraan dan staf) sebanyak 142 orang sedangkan tenaga non teknis (pejabat
struktural dan staf ) sebanyak 195 orang dan jumlah honorer sebanyak 60 orang jadi
jumlah keseluruhan 397 orang.
Dalam Tahun

2019 jumlah personil organik Pengadilan Militer Tinggi III

Surabaya sebanyak 36 (tiga puluh satu) orang, yang terdiri dari 24 (dua puluh) orang
militer, 12 (sebelas) orang ASN dan 11 (sebelas) orang PTT dengan rincian sebagai
sebagai

berikut :
Data Anggota
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

1

E. TRIAS KOMARA, SH.,MH

KEPALA

BRIGJEND TNI
2

ROZA MAIMUN SH.,MH

WAKA

KOLONEL CHK (K) NRP 34117
3

MUH MAHMUD, S.H.,M.H.

HAKIM TINGGI

KOLONEL CHK NRP 1910002230362
4

PARMAN NAINGGOLAN, SH

HAKIM TINGGI

KOLONEL CHK NRP 33849
5

MARWAN SULIANDI, S.H.,M.H

HAKIM TINGGI

KOLONEL CHK NRP 1930004110466
6

TUTY KIPTIANI, S.H.,M.H

HAKIM TINGGI

KOLONEL LAUT (KH) NRP 11871/P
7

WARSONO, S.H.,M.H.

HAKIM TINGGI

KOLONEL CHK NRP 544975
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APEL GINTING, S.H.,M.H.
8

KOLONEL CHK NRP 1930005770667
KHAIRUL RIZAL, S.H.,M.HUM

9

HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

KOLONEL CHK 1930002390165
ABUZAR HAFARI, SH.,MH

10

LETKOL SUS NRP 524431

11

SUNARDI, SH.

SEKRETARIS

PANITERA MUDA PIDANA

MAYOR CHK NRP 548423
12

MOCH. MANSYUR, SH

PANITERA MUDA HUKUM

MAYOR CHK NRP 547969
13

SLAMET RIYADI, SH.M.KN

PANITERA PENGGANTI

MAYOR CHK 11060004150780
14

TIGOR PARLILITAH HASUGIAN,

KABAG PERENCANAAN DAN

S.H.,S.IP

KEPEGAWAIAN

NIP 196905221992031003
15

DWI PUSPITARINI, S.E.

KABAG UMUM DAN KEUANGAN

NIP 19811206200604 2 004
16

17

18

19

20

21

22

23

24

YUD HIDAYAT IKHSAN

KASUBBAG TU DAN RUMAH

NIP 196304011990031002

TANGGA

IRDAWATI SOEKIRLAN

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN

NIP 19681206199003 2 005

TI

WAHYU EKO WICAKSONO, ST

KASUBBAG PERENCANAAN

NIP 19740514 200604 1 001

DAN PROGRAM

TUBAGUS MAULANA A. D, S.H

KASUBBAG KEUANGAN DAN

NIP 19760527 200604 1 003

PELAPORAN

CICIH HARYATI

STAF SUBBAG PANMUD

NIP 19620123198903 2 003

PIDANA

JUMINEM

STAF SUBBAG TU DAN RUMAH

NIP 19680220199003 2 002

TANGGA

MOCH. GUFRON

STAF SUBBAG PANMUD

NIP 196912041997011 001

PIDANA

SETIADI

STAF SUBBAG PANMUD

NIP 196212201998031 001

PIDANA

ANGGA PERMANA PUTRA , A.MD

STAF SUBBAG KEUANGAN DAN
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25

NIP 19850921200941002

PELAPORAN

AMANDA ROSALINE FAJAR SARI,

ANALIS PERKARA PERADILAN

S.H.
NIP 199502162019032008
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

SUHENDRA, SH

STAF SUBBAG PANMUD

SERMA NRP 21010150930781

PIDANA

EKO WIDODO

STAF SUBBAG TU DAN RUMAH

SERMA NRP 21950302550573

TANGGA

ADI SUKADAR

STAF SUBBAG TU DAN RUMAH

SERMA NRP 21010160750379

TANGGA

UMAR HASAN, SH

STAF SUBBAG TU DAN RUMAH

SERMA NRP 31940539590572

TANGGA

ALI FATKUL RAHMAN

STAF SUBBAG PANMUD

SERKA NRP 21060247360585

PIDANA

NANANG CANDRA

STAF SUBBAG PANMUD

SERKA NRP 21040180940185

PIDANA

YOHAN DONI KURNIAWAN, S.H.

STAF SUBBAG KEPEGAWAIAN

SERKA NRP 21070475120387

DAN TI

AMRUSTIAN, SH

STAF SUBBAG PANMUD

SERKA NRP 21070475460288

HUKUM

KOTIB

STAF SUBBAG TU DAN RUMAH

SERTU NRP 31950475050174

TANGGA

BUDI HARDJO SUKOCO

STAF SUBBAG TU DAN RUMAH

SERDA NRP 31030326311282

TANGGA

DEDDI PRADANA S

STAF SUBBAG KEUANGAN DAN

PRATU NRP 31130165410494

PELAPORAN
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Data Tenaga PTT
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
no

nama

jabatan

1

SUMILA

PRAMUBAKTI

2

KARMAYANI

PRAMUBAKTI

3

KARTIKA AYUNINGTYAS, SH

PRAMUBAKTI

4

SUKIMAN

SECURITY

5

NANANG SETIYOKO

SECURITY

6

AMIR HASAN

SECURITY

7

PURWANING WAHYUDI

SOPIR

8

FAISAL DWIKKY KOCO

PRAMUBAKTI

NUGROHO
9

M. YUSUF EFFENDHI

PRAMUBAKTI

10

NUGRAHA KENCANA EFFENDI

SOPIR

11

GILANG PRATAMA

PRAMUBAKTI

Mutasi
➢

Mutasi Masuk
Pada pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
pada Tahun 2019 secara keseluruhannya sebanyak 51 orang, dengan rincian
sebagai berikut :
No

Nama/pangkat/

Jabatan

No.tgl. Surat

NRP/NIP
1

Brigjen TNI E. Trias

Kadilmilti III

Sprin

kadilmiltama

Komara, S.H., M.H

Surabaya

Sprin/98/kp.04.1/VI/2019

nomor
tanggal

14 Juni 2019
2

Kolonel

Chk

Muh. Pokkimmilti

Mahmud,

S.H.,

M.H., Gol IV Dilmilti Sprin/193/Kp.04.1/VI/2019 tanggal

NRP 1910002230362

III Surabaya

Sprin

Kadilmiltama

nomor

14 Juni 2019

28

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2019
3

Kolonel
Tuty

Laut

(KH/W) Pokkimmilti

Kiptiani,

III Surabaya.

Kolonel Chk (K) Roza Waka
Maimun,

Kolonel

Dimilti Sprin

S.H., M.H., III Surabaya

Chk

Khairul Pokkimmilti

Sprin

Chk

Apel Pokkimmilti

Sprin

S.H.,M.H

Kadilmiltama

Nomor

14 Juni 2019
Sprin

Kadilmiltama

Nomor

Gol IV Dimilti Sprin/193/Kp.04.1/VI/2019 tanggal
III Surabaya

ROSALINE

Nomor

Gol IV Dimilti Sprin/193/Kp.04.1/VI/2019 tanggal

Kolonel Chk Warsono, Pokkimmilti

CPNS

kadilmiltama

Juni 2019

II Surabaya

8

tanggal

Gol IV Dimilti 209A/KP.04.1/VI/2019 tanggal 28

Ginting, S.H.,M.H

7

Nomor

Sprin/98/Kp.04.1/VI/2019

III Surabaya
Kolonel

Kadilmiltama

14 Juni 2019

Rizal , S.H.,M.Hum

6

Nomor

14 Juni 2019

NRP 34117
5

Kadilmiltama

S.H., Gol IV Dilmilti Sprin/193/Kp.04.1/VI/2019 tanggal

M.H., NRP 11871
4

Sprin

14 Juni 2019

AMANDA Analis Perkara Surat
FAJAR Peradilan

SARI, S.H

Dilmilti

Sekma

Nomor

87/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2019
III tanggal

Surabaya
9

Serka Nanang Candra Staf
T, S.H.

Panmud sprin

Pratu deddi Pradana S

nomor

Pidana Dilmilti sprin/243/VII/2019 tanggal 17 Juli
III Surabaya

11

kadilmiltama

Staf

2019

Subbag Sprin

Kadilmil

II-08

Nomor

:

Keuangan dan W2.Mil01/109/Sprin/X/2019
Pelaporan
Dilmilti

tanggal 2 Oktober 2019
III

Surabaya
12

Letkol CHK I Gede
Made Suryawan, S.H.,
M.H.
NRP 636364

Anggota
Skep Dirjen Badilmiltun MARI
Pokkimmil
268/DjMt/Kep/4/2019
Gol V
29-04-2019
Dilmil
III-12
Surabaya
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13

14

Cpns Fransisca

Analis

Surat Perintah Kadilmiltama

Anggelina Ristiansari,

Perkara

428a/Sek/Kp.00.3/3/2019

S.H.

Peradilan

25-03-2019

Gol. III/A NIP

Dilmil III-12

1991060820190320009

Surabaya

Mayor Chk Sugeng

Anggota

Surat tugas Dirjen Badilmiltun

Aryanto, S.H.

Pokkimmil

MARI 690/DjMt.2/Ratgas/6/2019

NRP 11980058680275

Gol. V Dilmil

16-06-2019

III-12
Surabaya
15

Kapten Chk Ferry Budi

Anggota

Surat tugas Dirjen Badilmiltun

Setyanti, S.H., M.H.

Pokkimmil

MARI 690/DjMt.2/Ratgas/6/2019

NRP 1108010080282

Gol. VI

16-06-2019

Dilmil III-12
Surabaya
16

Praka Amin Matsuri,

Pelaksana

Surat tugas Dirjen Badilmiltun

S.H.

pada Panmud

MARI 324/Sek/Kp.1/SK/V/2019

NRP 31100130381289

Pidana Dilmil

7-05-2019

III-12
Surabaya
17

Kapten Chk Purwadi,

Sekrtaris

Surat tugas Dirjen Badilmiltun

S.H.

Dilmil III-12

MARI 450/Sek/Kp.1/SK/VI/2019

NRP

Surabaya

21-06-2019

Mayor Chk Musthofa,

Anggota

Surat perintah Kadilmiltama

S.H.

Pokkimmil

Sprin/114/IX,2019

NRP 607969

Gol. VI Dilmil

09-09-2019

III-12

bp dari Dilmil I-02 Medan

2196000345950374
18

Surabaya

19

Letkol Sus Siti

Kadilmil III-13 Kepeutusan Sekretaris Mahkamah

Mulyaningsih,S.H.,M.H

Madiun.

NRP.522940

Agung RI Nomor
468/Sek/SK/VI/2019 tanggal 21
Juni 2019
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20

Mayor Chk Agustono,

Hakim

S.H.,M.H NRP.

Dilmil

21940080960873

Madiun

Militer Keputusan Sekretaris Mahkamah
III-13 Agung RI Nomor
Sprin/144/Kp.04.6/V/2019 tanggal
6 Mei 2019

21

Mayor
Cahyono

Chk

Hendro Hakim Miliyter Keputusan Sekretaris Mahkmah
S.H.,M.H Dilmil

NRP. 11040032130782

III-13 Agung

Madiun

RI

Nomor

464/Sek/KP.1/SK/VI/2019 tanggal
21 Juni 2019.

22

Kapten Chk Suparlan , Hakim
S.H,

Militer Keputusan Sekretaris Mahkamah

NRP. Dilmil

21940096310472

III-13 Agung

Madiun

RI

NMomor

464/Sek/KP.1/SK/VI/2019 tanggal
21 Juni 2019.

23

Praka M. Afiq Nurzali,

Ataf

Keputusan Sekretaris Mahkamah

NRP. 31090486560390

Pelaksana

Agung

Dilmil

Cpns Gol. III/a Dhanang

nomor

III-13 837/Sek/KP.1/SK/X/2019

Madiun

24

RI

tanggal

14 Oktober 2019.

Analis

Keputusan Sekretaris Mahkamah

Sri Anunggita , S.SOS

Kepegawaian

Agung

NIP

Ahli Pertama

697/Sek/Cpns.04.1/SK/II/2019

198402192019031005,

pada

RI

nomor:

tanggal 28 Pebruari 2019

Pengadilan
Militer III-16
Makassar.

25

Cpns Gol III/a Dede Analis Perkara Keputusan Sekretaris Mahkamah
Febrizal ranchman, S.H. Peradilan

Agung

NIP

pada

698/Sek/Cpns.04.1/SK/II/2019

198902022019031003

Pengadilan

tanggal 28 Februari 2019

Militer

RI

nomor

:

III-16

Makassar.
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26

Cpns Gol. III/a Ashab Analis Sumber Keputusan Sekretaris Mahkamah
Triono,

S.E

NIP Daya

199207192019031003

Agung

Makassar

RI

nomor

:

699/Sek/Cpns.04.1/SK/II/2019

Aparatur pada tanggal 28 Pebruari 2019,
Dilmil

III-16

Makassar
27

Kapten Sus Andi Dala Sekretaris
Uleng

,

S.H.

535949,

Surat

Perintah

Kadilmiltama

NRP pada Dilmil III- Nomor:
16 Makassar

Sprin/1102/KP.04.6/IV/2019
tanggal 1 April 2019

28

Mayor Chk Abdul Halim, Wakil
S.H.,

M.H.

11020014330876

Kepala Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun

NRP. Pengadilan
Militer

nomor

:

III-17 Skep/268/DjMt/Kep/4/2019 tanggal

Manado.
29

MARI

29 April 2019

Kapten Chk Primafika Anggota

Surat Tugas Dirjen Badilmiltun

Sofyan,

MARI

S.H.,

11070085400786

NRP. Pokkimmil

Nomor

:

Gol.VII

690/DjMt.2/Ratgas/6/2019 tanggal

Pengadilan

28 Juni 2019

Militer

III-17

Manado.
30

Kapten

Sus

Dandel,

S.H.,

533192

Aulisa Anggota

Surat Tugas Dirjen Badilmiltun

NRP. Pokkimmil

MARI

Nomor

:

Gol.VII

690/DjMt.2/Ratgas/6/2019 tanggal

Pengadilan

28 Juni 2019

Militer

III-17

Manado.
31

Kapten Laut (Kh) Prana Anggota

Surat Tugas Dirjen Badilmiltun

Kurnia Wibowo, S.H., Pokkimmil

MARI

NRP. 18883/P

Gol.VII

690/DjMt.2/Ratgas/6/2019 tanggal

Pengadilan

28 Juni 2019

Nomor

:

Militer III-17
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32

Letkol
S.AG.,

Chk

Adeng, Waka

S.H.

Dilmil Keputusan

NRP III-16

11980005390269,.

Agung

Makassar

Ketua
RI

Mahkamah
Nomor

:

268/DjMt/Kep/4/2019 tanggal 29
April 2019

33

Serka (K) Inriasari, S.H. Pelaksana

Keputusan Sekretaris Mahkamah

NRP 21080863860289,

pada Panitera

Agung

Muda Hukum

544/Sek/KP.1/SK/VII/2019 tanggal

Pengadilan

24 Juli 2019

RI

nomor:

Militer III-16
Makassar.
34

Letkol

Laut

(KH) Hakim

Desman

Wijaya, Dilmil

S.H.,M.H NRP 13134/P
35

III-18

Militer Surat

S.H.,M.H Dilmil

1101000144067

S.H.

Ambon

Kadilmiltama

6 Mei 2019
Nomor :K/448/IV/2019

NRP Pengganti

21990110790279

Perintah

III-18 Nomor Sprin/144/KP.04.6/VI/2019

Lettu Chk Ayik Triandi Panitera
Asmara,

6 Mei 2019

Ambon

Mayor Chk Muhammad Hakim
Saleh,

36

Militer Sprin/144/kp.04.6/V/2019

Dilmil

30 April 2019

III-18

Ambon
37

Mayor Chk Dedi
Darmawan,

Hakim

S.H.,M.H

NRP 11990006941271
38

Mayor

Chk

Sungkoatmojo,

39

Mayor

Sus

Hadi Hakim

III-18

11 Juli 2019

Militer Sprin/230/KP.04.5/VII/2019
III-18

11 Juli 2019

Ambon

Mayor Chk Jasdar, S.H. Hakim
NRP 11030004260778

Militer Sprin/230/KP.04.5/VII/2019

Ambon

Prayitno, S.H.,M.H NRP Dilmil

40

691/DjMt.2/Ratgas/6

18 Ambo

S.H. Dilmil

530397

:

MiliterDilmil III- /2019 28 Juni 2019

Suradi Hakim

NRP 2910013780370

Nomor

Dilmil

Militer Sprin/230/KP.04.5/VII/2019
III-18

11 Juli 2019

Ambon
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41

Mayor

Chk

Arif Hakim

Kusnandar,

S.H. Dilmil

11030028510981
42

Kolonel

Chk

Militer Sprin/230/KP.04.5/VII/2019
III-18

11 Juli 2019

Ambon
Moch Kadilmil III-18 Nomor

Suyanto, S.H.,M.H NRP Ambon

:

691/DjMt.2/Ratgas/

6/2019 28J 2019

544973
43

Mayor

Chk

Farid Sekretaris

Iskandar, S.H.,M.H NRP

Nomor:450/Sek/KP.1.SK/ VI/2019
21 Juni 2019

11060001420579
44

Serka

Hendra

Yanto, Pelaksana

S.H. 21080776901187

Nomor

:

Kep/944/VIII/2019

30

pada Panmud Agustus 2019
Pidana

Dilmil

III-18 Ambon
45

46

Letkol Chk, SH Sugiarto

Kadilmil III-19

468/Sek/SK/VI/2019 tanggal 21

NRP 548431

Jayapura

Juni 2019

Letkol Chk Agus Purno

Anggota

464/Sek/kp.1/SK/VI/2019

Wijaya, SH. NRP

Pokkimmil

tanggal 21 Juni 2019

11980040360874

Gol.V Dilmil
III-19
Jayapura

47

Mayor Chk Tabah

Anggota

464/Sek/KP.1/SK/VI/2019

Praseyta, SH

Pokkimmil

tanggal 21 Juni 2019

11020050460180

Gol.VI Dilmil
III-19 Jyp

48

Mayor Laut (KH)

Anggota

464/Sek/KP.1/SK/VI/2019

Mokhamad zainal

Pokkimmil

tanggal 21 Juni 2019

Abidin, SH

Gol.VI Dilmil

NRp 17838/P

III-19
Jayapura

49

Pelda bah Wahyu

Panitera

273/DjMt/Sek/KP.1/K/VI/2019,

Jatmiko NRP 88925

Pengganti

30 April 2019

Dilmil III-19
Jayapura
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50

51

Cpns Gol. III/a Jerly

Cpns

703/Sek/Cpns.04.1/

Stevi Johanes Kowal,

(fungsional

SK/II/2019, tanggal

SE,

Umum-asdm)

NIP 19870417 2019 03

Dilmil III-19

1 003

Jayapura

Cpns Gol. II.C,Herdian

Cpns

704/Sek/Cpns.04.1/

Syahrifufin

(fungsional

SK/II/2019, tanggal

NIP 19941229 2019 03

Umum-

28 Febuari 2019

1 006

Pengelola

28 Febuari 2019

Sistem dan
Jaringan)
Dilmil III-19
Jayapura

➢

Mutasi Keluar
pada pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada
tahun 2019 secara keseluruhannya sebanyak 24 orang, dengan rincian
sebagai berikut :

No

Nama/Pangkat/

Jabatan

No.Tanggal surat

NRP/NIP
1

Kolonel Chk Weni

Kadilmilti II

Sprin Kadilmiltama Nomor

Okianto, S.H.,M.H.

Jakarta

Sprin/98/KP.04.1/VI/2019

NRP 1910004621063
2

tanggal 14 Juni 2019

Kolonel Chk Kulwani,

Waka Dilmilti II

Nomor Kadilmiltama

S.H.,M.H.

Jakarta.

Sprin/98/KP.04.1/VI/2019
tanggal 14 Juni 2019

NRp 1910005200364
3

Kolonel Sus Priyo

Hakim Militer

Sprin Kadilmiltama Nomor

Mustiko, S.H

Tinggi Dilmilti

Sprin/98/KP.04.1/VI/2019

III Surabaya

tanggal 14 Juni 2019
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4

5

6

Mayor Chk Dedi

Panitera

Surat tugas Dirjen

Junedi, S.H.,M.H.

Pengganti

Badilmiltun MARI

Dilmilti III

450/Sek/Kp.1/SK/VI/2019

Surabaya

21-06-2019

Letnan Kolonel Chk

Kadilmil III-18

Sekretaris

Moch, Suyanto,

Ambon

Agung

Mahkamah
RI

Nomor

S.H.,M.H NRp.

468/Sek/SH/VI/2019

544973

tanggal 21 Juni 2019

Letkol Sus Siti

Kadilmil III-13

Surat Tugas Dirjen

Mulyaningsih,

Madiun

Badilmiltun MARI

S.H.,MH.. NRp .

468/Sek/SK/VI/2019, tgl
21-6-2019

7

Serda Eka Susilawati

bp sebagai Spri Surat perintah

NRp. 543473

Waka

Kadilmiltama

Dilmiltama

Sprin/356/XII/2018 tgl. 1712-2018

8

Kapten Hhk Hery

Sekretaris

Keputusan Sekretaris

Pujiantono, S.H.

Dilmil 1-07

Mahkamah Agung RI

NRp 2920087520571

Balikpapan

Nomor :
450/Sek/kp.01/SK/VI/2019,
tanggal 21Juni 2019

9

Serka Muh Fahrul

Pelaksana

Keputusan Sekretaris

RoZI

Subbag TU

Mahkamah Agung RI

NRp

dan RT

Nomor :

210705581620285

Dilmiltama

835/Sek/KP.1/SK/X/2019,
tanggal 14 Oktober 2019

10

Mayor Chk Joko

Waka Dilmil I-

Surat tugas Dirjen

Trianto, S.H.,M.H.

03

Badilmiltun MARI

NRp

Padang

268/Djmt/Kep/4/2019

11020016150177

29-04-2019
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11

Mayor Chk Rizki

Anggota

Surat Tugas Dirjrn

Gunturida, S.H.M.H

Pokkimmil

Badilmiltun MARI

NRP11000000640270 Gol. V Dilmil I-

268/DjMt/Kep/4/2019

.

29-04-2019

01
Banda Aceh

12

Letnan Kolonel Khk

Pengadilan

SuratP Kadilmiltama

Hendry

Militer Utama.

Nomor Sprin/157a/V/2019

Maulana,S.H.,M.H

tanggal 20 Mei 2019

NRp
11970051900376,
13

Mayor Chk Abdul

Pokkimmil Gol.

Surat Keputusan Dirjen

Gani, S.Si., S.H. NRp.

VI Pengadilan

Badilmiltun MARI Nomor :

11040004250977

Militer II-10

Skep/ 268/Djmt/Kep/4/2019
tanggal 29 April 2019

14

15

Letnan Kolonel Chk

Hakim Militer

Keputusan Ketua

Dr. Parluhutan

Tinggi pada

Mahkamah Agung RI

Sagala, S.H., M.H

Pengadilan

Nomor 96a/

Militer Tinggi II

KMA/SK/VI/2019 tanggal

Jakarta

28 Juni 2019

Letnan Kolonel Chk

Kadilmil III-17

Keputusan Sekretaris

Sultan, S.H. NRp

Manado.

Mahkamah Agung RI

11980017760771,

nomor 468/SekK/VI/2019
tanggal 21 Juni 2019

16

Letnan Kolonel Sus

Kadilmil II-06

Keputusan Sekretaris

Wahyupi, S.H.,M.H.

Banjarmasin

Mahkamah Agung RI

NRp 524404

nomor 468/Sek/SK/VI/2019
tanggal 21Juni 2019

17

Serka Muhammad

Pelaksana

Keputusan Sekretaris

FahrulR, NRp

Sub. Bagian

Mahkamah Agung RI

210705581620285,

Tata Usaha

nomor

dan Rumah

835/Sek/KP.I/SK/X/2019

Tangga pada
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Pengadilan
MiliterUtama.
18

Kolonel Sus

Aadilmil III-18

Surat perintah

Immanuel P.

Ambon

Kadilmiltama

Simanjuntak,

Sprin/144/KP.04.6/V/2019

S.H.,.,M.Si NRp

6 Mei 2019

520868
19

Letkol Sus Mirtusin,

Hakim Militer

Surat perintah

S.H.,M.H NRP

Dilmil III-18

Kadilmiltama

520881

Ambon

Sprin/144/KP.04.6/V/2019
6 Mei 2019

20

Mayor Chk Surya

Hakim Militer

Surat perintah

Saputra, S.H.,M.H

Dilmil III-18

Kadilmiltama

NRp

Ambon

Sprin/144/KP.04.6/V/2019

21930028680274.
21

6 Mei 2019

Mayor Chk Abdul

Hakim Militer

Surat perintah

Halim, S.H.,M.H NRP

Dilmil III-18

Kadilmiltama

11020014330876

Ambon

Sprin/144KP.04.6/V/2019
6 Mei 2019

22

Kapten Chk Hery

Sekretaris

Surat perintah

Pujiantono, S.H. NRp

Dilmil III-18

Kadilmiltama

12910087520571

Ambon

Sprin/144/KP.04.6/V/2019
6 Mei 2019

23

Kolonel Chk

Kadilmil III-

Surat Keputusan

Puspayadi, S.H Nrp

19 Jayapura

Sekretaris MARI

/522960)

76/KMA/SK/IV/2019,
tanggal 26 April 2019

24

Mayor Chk Ahmad

Pokkimmil Gol.

Efendi, S.H. NRp

VI Dilmil III-19

11020002860972

Jayapura

Surat

tugas

Badilmiltun

Dirjen
MARI

268/Djmt/Kep/4/2019
tanggal 29 April 2019

38

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2019
➢

Promosi
Kenaikan pangkat
Militer/ASN
1.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor:

839/Sek/KP.I/SK/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang promosi dan
mutasi pejabat struktural pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung an.
Dwi Puspitarini, SE. Penata tk.I

III d Nip

198112062006042004 dari

jabatan Kasubbag Keuangan dan pelaporan menjadi Kabag Umum dan
Keuangan Dilmilti III Surabaya.
2.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor:

839/Sek/KP.I/SK/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang promosi dan
mutasi pejabat struktural pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung an.
Tubagus Maulana Arif darma, S.H.,M.H. dari jabatan pelaksana menjadi
Kasubbag Keuangan dan pelaporan Dilmilti IIISurabaya.
3.

Skep Presiden RI Nomor 80/TNI/ Tahun 2019 tentang Kenaikan

pangkan Kolonel atas nama Letkol Chk Khairul Rizal, S.H.,M.Hum dikaikan
pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Kolonel Tmt. 1 Oktober 2019.
4.

Berdasarkan

surat

perintah

Kadilmiltama

nomor

:

Sprin//KP/54/IX/2019 atas nama Tubagus Maulana Arif Darma, S.H.,M.H.
dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dari Penata Muda Tk I Gol. III/b
menjadi Penata Gol. III/c
5.

Berdasarkan

surat

perintah

Kadilmiltama

nomor

:

Sprin/104/KP.04.1/III/2019 29 Maret 2019 AN. Serka Sapto Adi Pamungkas
NRp 21980225800378 dinaikan pangkat setingkat lebih tinggi (Serma) tmt
01 april 2019.
6.

Berdasarkan

Skep

Kepala

Staf

Angkatan

Laut

Nomor

KEP/745/III/2019 21 Maret 2019tentang kenaikan pangkat Bintara dan
Tamtama

an Serka (Keu/W) Nuryati Nrp

104997 dinaikan pangkat

setingkat lebih tinggi dari Serka menjadi Serma tmt 01 April 2019.
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7.

Berdasarkan surat perintah Kadilmiltama

Nomor : Sprin/108/KP

.04.1/III/2019 29 Maret 2019 an. Koptu Ailis Iskandar NRp 93275 dinaikan
pangkat setingkat lebih tinggi dari Koptu menjadi Kopka tmt 01 April 2019.
8.

Berdasarkan

surat

Sprin/40/KP.04.1/IX/2019
31450160391072

26

perintah

Kadilmiltama

September

2019

Sertu

Nomor
Suwoko

:
NRp

dinaikan pngkat setingkat lebih tinggi dari Serka

menjadi Serka TMT 01 Oktober 2019.
9.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan udara Nomor

Kep/94-T III/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Kenaikan pangkat
Bintara setingkat lebih tinggi an. Serka Dodik Sugeng Prasetyo NRp
531771 menjadi Serma tmt
10.

1 April 2019.

Berdasarkan Keputusan Kasad nomor : Kep/740-33/IX/2019 tanggal

9 September 2019 tentang kenaikan pangkat Tamtama dan Bintara
setingkat lebih tinggi an. Sertu Mulyono, NRp. 31970176050877 (Serka)
Tmt 1 Oktober 2019.
11.

Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor Miltama / 32 /

kp.04.01/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 ASN Sardi Gol. III/c Nip.
196404241989031003 naik pangkat satu tingkat lebih tinggi dari III/c
menjadi III/d.
12.

Berdasarkan Keputusan Panglima TNI

Nomor Kep/1032//IX/2019

Tanggal 17 Oktober 2019 tentang kenaikan pangkat perwira dari Mayor ke
Letkol an. Mayor chk Edfan Hendrarto, S.H. ke Letkol Chk tmt 1 Oktober
2019.
13.

Berdasarkan Keputusan Panglima TNI

Nomor Kep/1032//IX/2019

tanggal 17 Oktober 2019 tentang kenaikan pangkat perwira dari Mayor ke
Letkol an. Mayor Chk Rony Suryandoko, S.Ip, SH.,M.Han ke letkol tmt 1
Oktober 2019.

40

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2019

14. Berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/19133/III/2019 tentang kenaikan pangkat bintara dan tamtama dari serma
menjadi pelda an. nurman nRp 21000098320879 tmt 01-04-2019, staf
panmud pidana.
15. Berdasarkan

Keputusan

Dirjen

Badilmiltun

Nomor

273/Djmt/Kep/4/2019 tanggal 30 April 2019 tentang pemberhentian dari dan
pengangkatan dalam jabatan pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Militer an. Pelda Nurman NRp 21000098320879 dari staf Panmud Pidana
Dilmil III-16 Makassar menjadi Panitera Pengganti Gol IX Dilmil III-16
Makassar tmt 30-04-2019.
16. Berdasarkan

Surat

Keputusan

Kadilmiltama

Nomor

Miltama/20/KP.04.1/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil an. Ramlah Madjid, S.H dari penata gol ruang
III/c menjadi penata tingkat I gol ruang III/d tmt 01-04-2019.
17. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 80/TNI/Tahun
2019,

26 September 2019 an Moch. Suyanto, S.H., M.H NRp 544973

kolonel chk Sprin/398/KP.04.1/IX/2014 26-09-2019 , tmt 01-10-2019.
18.

Nova Kartika Sari, S.Pd., S.H Penata tk.I (III/d) Kep/53/IX/2019 01-

10-2019

berdasarkan

Surat

Keputusan

Kadilmiltama

Nomor

Miltama/22/KP.04.1/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang kenaikan
pangkat pegawai negeri sipil an. Hamiah, S.Sos. dari penata Gol ruang III/c
menjadi penata TK.I Gol ruang III/d tmt 01-04-2019.
19. Berdasarkan

Surat

Keputusan

Kadilmiltama

Nomor

Miltama/24/KP.04.1/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil an. Amiruddin, S.Pd dari penata gol ruang
III/c menjadi penata tingkat I gol ruang III/d tmt 01-04-2019.
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20. Berdasarkan

Surat

Keputusan

Kdilmiltama

Nomor

Miltama/35/KP.04.1/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil an. Musdalipah, S.H. dari penata gol ruang
III/c menjadi penata tingkat I gol ruang III/d tmt 01-04-2019.
21. Berdasarkan

Surat

Perintah

Kadilmiltama

Nomor:

Sprin/402/KP.04.1/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang perintah
untuk menanggalkan tanda pangkat lama Praka dan selanjutnya memakai
tanda pangkat baru satu tingkat lebih tinggi Kopda tmt 01-10-2019 a.n
Yesaya Daud Low NRp 31060470400785, staf Panmud Pidana.
22. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor:
839/Sek/KP.I/SK/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang promosi dan
mutasi pejabat struktural pengadilan di lingkungan mahkamah agung an.
Hamiah,S.Sos. penata tk.I

III d Nip 196312311992032020 dari jabatan

pelaksana pada Pengadilan Militer III-16 Makassar menjadi Kpala Sub
Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan pada Pengadilan Militer III-16
Makassar.
23. Berdasarkan

Surat

Perintah

Kadilmiltama

Nomor

Miltama/39KP.04.1/III/2019, tanggal 29 Maret 2019 tentang kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil an.

Djemi Inuhan Pangkat P enata Gol.

III/c NIP 19630919 1991 03 1 003

ke Penata TK.I Gol. III/d 01.04.2019.

24. Berdasarkan

Perintah

Surat

Miltama/38/kp.04.1/III/2019, 29.03.2019

Kadilmilama

Nomor

s tentang kenaikan pangkat

Pegawai Negeri Sipil an Surajiman, S.H., Pangkat Penata Muda TK.I NIP
19630919 1991 03 1 003

ke Penata Gol. III/Ctmt 01.04.2019.

25. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 80/TNI/Tahun
2019, 26 September 2019 an. Letnan Kolonel ChkS, S.H.,NRp 548431
dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi ke kolonel chk tmt 01 Oktober
2019

42

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2019
➢

Pensiun.
1.

Letkol Chk Abdul Rokhim, S.H.,M.H. NRp 570413 berdasarkan skep

KSAD nomor Kep/252/III/2018 telah melaksanakan pensiun tmt 1 Oktober
2019
2.

Keputusan

dari

Sekretaris

Mahkamah

Agung

RI

nomor

:

00824/13001/az//07/19 tanggal 22 Juli 2019 PNS Sarni, Pangkat III/c nip.
196107151991031004 telah melaksanakan pensiun
3.
➢

Letkol Chk Mulyono, S.H. telah memasuki usia pensiun

Diklat/Bimtek/Sosialisasi
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bimtek/sosialisasi dilaksanakan dalam

rangka mendukung peningkatan kualitas sdm di luar pendidikan formal yang
telah dimiliki, diklat ini dimaksudkan agar sdm mampu melaksanakan
kewajibannya sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban. selain diklat,
termasuk pula didalamnya bimbingan tehnis (bimtek) dan sosialisasi di wilayah
jajaran dilmilti III Surabaya tahun 2019 sebagai berikut :

1.

Pada tanggal 7 s.d. 20 Februari 2019 atas nama Kolonel Chk Muhammad

Djundan, S.H., M.H. NRp 556536 mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan
sertifikasi Hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) angkatan XX dilaksanakan di
Balitbang Diklat Kumdil MARI

2.
S.H.,

Pada tanggal 04 Februari 2019, atas nama Letnan Kolonel Abuzar Hafari,
M.H.

Nrp.

425531

mengikuti

kegiatan

sosialisasi

PMK

nomor

178/PMK.05/2018 dan pmk nomor 206/PMK.02/2019 dan evaluasi pelaksanaan
anggaran satker bidang infrastruktur dan kesejahteraan rakyat dilaksanakan di
Kanwil DJNK Surabaya.

3.

Pada tanggal 20 s.d. 22 Februari 2019, atas nama Serka Amrustian, S.H,

NRp 21074075460288 mengikuti kegiatan bimbingan teknis SIPP dilaksanakan
di daerah Istimewa Yogyakarta.
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4.

Pada tanggal 25 februari 2019, atas nama Serka Yohan Dony Kurniawan

NRP 21070475120387 dan PPNPN Faisal Dwikky Koco Nugroho mengikuti
kegiatan

tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas pelaksanaan penilaian

kembali BMN Tahun 2017-2018 dilaksanakan di KPKNL Sidoarjo.

5.

Pada tanggal 4 Maret 2019, Kadimilti III Surabaya, menghadiri undangan

rapat trainers covention ujian Program PPC Terpadu Peradilan Militer
dilaksanakan di Balitbang Diklat Kumdil MARI.

6.

Pada tanggal 07 s.d 09

Maret 2019, Kadimilti III Surabaya, ditunjuk

sebagai tim penguji pada pelaksanaan ujian akhir program pendidikan dan
pelatihan Calon Hakim Terpadu lingkungan Peradilan Militer seluruh Indonesi
dilaksanakan di Dilmil III-12 Surabaya.

7.

Pada tanggal 17 s.d 22 Maret 2019, PNS Tigor parlilitan Hasugian , S.Ip,

S.H NIp 196905221992031003, mengikuti kegiatan diklat manajemen aparatur
sipil negara tahun 2019 yang dilaksanakan di Balitbang Diklat Kkumdil MARI.

8.

Pada tanggal 14 Maret 2019, Kadimilti III Surabaya menjadi penguji Diklat

Cpns pada seminar Rancangan Proyek Perubahan Diklat Kepemimpinan
Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya.

9.

Pada tanggal 21 Maret 2019, Kadimilti III Surabaya menghadiri upacara

pelantikan kelulusan peserta program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim
Terpadu di lingkungan Peradilan Militer yang dilaksanakan Balitbang Diklat
Kumdil MARI.

10. Pada tanggal 2 s.d. 26 A pril 2019, Kolonel Chk Parman Nainggolan, S.H.
NRp. 33849, jabatan Pokkimmilti Golongan IV pada Dimilti III Surabaya,
mengikuti kegiatan bimbingan teknis bagi hakim di lingkungan Peradilan Militer
dengan tema “ melalui bimtek Hakim Militer kita tingkatkan kualitas putusan
menuju Peradilan Militer yang modern “.
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11.

Pada tanggal 10 s.d. 12 April 2019 atas nama Mochamad Gufron pangkat

Penata Muda TK.I ruang./gol (III/b) Nip196912041997011001 mengikuti kegiatan
Training Of Trainer (TOT) Aplikasi SIPP tingkat banding pada empat lingkungan
peradilan di bekasi Jawa Barat.

12.

Pada tanggal 28 Mei

2019, Kadilmilti III Surabaya Brigjen TNI E. Trias

Komara, S.H.,M.H., mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sahli
Kasad dengan judul

mewujudkan percepatan penyelesaian perkara di

lingkungan TNI AD dalam rangka mewujudkan kepastian hukum kepada prajurid
di Jakarta Pusat.

13.

Pada tanggal 16 Juni s.d 19 Agustus 2019, Cpns gol.ruang

III/a Amanda

Rosaline Fajar Sari, S.H. Nip 199502162019032008, jabatan Staf Kepegawaian
dan TI pada Dimilti III Surabaya mengikuti pelatihan dasar cpns golongan IIdi
Balai Diklat Keagamaan Surabaya.

14. Pada tanggal 03 Juli

2019, Sekretaris

Dimilti III Surabaya Letkol Sus

Abuzar Hafari, S.H.,M.H., di tunjuk sebagai mentor seminar rancangan
aktualisasi pelatihan dasar Cpns gol. III MARI tahun 2019 di Balai diklat
keagamaan Surabaya Jl. Ketintang Madya No. 92 Karah Jambangan, Surabaya.

15. Pada tanggal 14 s.d. 30 Juli 2019 Letnan Kolonel Sus Abuzar Hafari, S.H.,
M.H. NRp 524431, jabatan Sekretaris pada Dimilti III Surabaya

mengikuti

kegiatan diklat manajemen tingkat lanjut di kampus Badan Litbang Diklat Kumdil
MARI di Jl. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Ciawi Kec. Megamendung, kab.
Bogor, Jawa Barat. .
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16. Pada tanggal 8 Agustus

2019, Wakil Kepala Dimilti III Surabaya Kolonel

Chk (K) Roza Maimun, S.H.,M.H, mengikuti kegiatan konsolidasi kelembagaan
KY dan MA dalam rangka mewujudkan peradilan bersih di Pengadilan Tinggi
Jawa Timur.

17. Pada tanggal 17 s.d

19 September 2019, Kasubbag Pelaporan dan

Keuangan Tubagus Maulana Arif Darma, S.H.,.M.H.mengikuti microleaming
pendidikan profesional berkelanjutan (ppl) bendahara : transaksi setoran
langsung wajib bayar PBNP ke kas negara Tahun 2019.

18. Pada tanggal 26 September 2019, 3 (tiga) orang hakim tinggi pada
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengikuti

pengukuran dampak kinerja

komisi yudisial ri dan workshop “profesionalisme dan integritas hakim Surabaya.
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BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA,
DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A.

PENGELOLAAN KEUANGAN
1. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam
penyelenggaraan keuangan negara, pengelola keuangan negara perlu
diselenggarakan

secara

profesional,

terbuka,

dan

dapat

dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum
undang-undang republik indonesia nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan
negara.
Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan
jajarannya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan
anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan
prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut diatas.
Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara
umum diselenggarakan oleh sekretaris dibantu kasub keuangan dan
pelaporan, namun secara khusus telah dibentuk pejabat pengelola keuangan
yang terdiri dari kuasa pengguna anggaran yang dijabat oleh sekretaris,
pejabat pembuat komitmen/penanggung jawab kegiatan yang dijabat oleh
kasub rencana program dan anggaran, pejabat penandatangan SPm/penguji
SPp yang dijabat oleh kepala sub bagian keuangan dan pelaporan,
bendahara pengeluaran dan bendahara penerima, serta staf pengelola
keuangan.
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam Tahun anggaran 2019
sesuai DIPA dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah mencairkan
dana sebagai berikut:
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a. DIPA 01
DIPA 01 (badan urusan administrasi Mahkamah Agung RI) nomor: SP
DIPA-005.01.2.663300/2019

tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp

6.569.169.000,-(enam miliar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus
enam puluh sembilan ribu rupiah) dan telah mengalami revisi sebanyak 10
kali dengan perubahan jumlah menjadi sebesar Rp 6.083.591.000,- (enam
miliar delapan ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),
terdiri dari:
1.

program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Mahkamah Agung sebesar Rp 6.083.591.000,- (enam miliar delapan ratus
tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari:
a.

pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan

administrasi, terdiri dari:
1)

Layanan dukungan manajemen satker sebesar Rp 99.220.000,-

(sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
2)

Layanan

perkantoran

(gaji

dan

tunjangan)

sebesar

Rp

4.337.482.000,- (empat miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus
delapan puluh dua ribu ribu rupiah).
3)

Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor) sebesar

Rp. 1.398.539.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta
lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
2.

program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

RI sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), terdiri dari:
a. pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI
(layanan sarana dan prasarana internal) sebesar Rp. 42.000.000,- (empat
puluh dua juta rupiah).
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Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01
Uraian

Jumlah

Presentase (%)

pagu

Rp, 6.083.591.000

100

realisasi

Rp, 5.974.637.635

98,21

sisa

Rp, 108.953.365

1,79

(%)
dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 01 sebesar 98,21 %.

b. DIPA 05
DIPA 05 (Ditjen BadilmiltunMahkamah Agung RI) nomor : SPDIPA005.05.2.663301/2019 tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp 255.450.000,(dua ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan
mengalami revisi sebanyak 2 ( dua ) kali, yang terdiri dari:
1.

program peningkatan manajemen peradilan, sebesar Rp 255.450.000,-

(dua ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang
terdiri dari:
a.

penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding di lingkungan

Peradilan Militer yang tepat waktu yang terdiri dari :

b.

1). belanja keperluan perkantoran sebesar

Rp.

2). belanja pengiriman surat dinas pos pusat

Rp. 18.800.000,-

3). belanja bahan

Rp.

500.000,-

4). belanja barang non operasional lainnya

Rp.

100.000,-

5). belanja barang persediaan barang konsumsi

Rp. 18.000.000,-

6). belanja pengiriman surat dinas pos pusat

Rp.

650.000,-

Rp.

13.000.000,-

layanan dukungan penyelesaian perkara
1). belanja perjalanan biasa binwas

c.

4.250.000,-

sidang diluar gedung pengadilan - hakim terbang
1). belanja perjalanan biasa sidang

Rp. 200.150.000,-
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Tabel Realisasi Anggaran DIPA 05uraian jum
Uraian

Jumlah

Presentase (%)

pagu

Rp, 255.450.000

100

realisasi

Rp, 254.793.200

99,74

sisa

Rp, 656.800

0,26

dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 05 sebesar 99,74 %

2. Pengadilan Militer III-12 Surabaya
a. DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01)
DIPA 01 dari BUA memiliki nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2019
tanggal 5 Desember 2018. sepanjang tahun 2019,DIPA 01 ini mengalami 6
(enam) kali revisi, yaitu :
1.

revisi pertama yaitu revisi pagu anggaran, dari pagu awal sejumlah Rp.

5.693.066.000,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh
enam ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 5.501.806.000,- (lima milyar lima
ratus satu juta delapan ratus enam ribu rupiah). revisi pagu ini disebabkan
adanya penambahan pagu anggaran pada belanja modal pengadaan laptop
hakim dan penambahan pagu anggaran langganan internet.
2.

revisi kedua

yaitu revisi

pagu

anggaran, dari

pagu sejumlah Rp.

5.501.806.000,- (lima milyar lima ratus satu juta delapan ratus enam ribu
rupiah) menjadi sejumlah Rp 5.621.806.000,- (lima milyar enam ratus dua
puluh satu juta delapan ratus enam ribu rupiah). revisi pagu ini disebabkan
adanya tambahan akun untuk belanja sewa rumah hakim.
3.

revisi ketiga yaitu untuk revisi pejabat kuasa pengguna anggaran (kpa)

dan revisi halaman III DIPA. revisi pejabat kpa ini disebabkan kpa yang
semula dijabat oleh kepala subbagian umum dan keuangan Pengadilan
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Militer III-12 Surabaya selanjutnya digantikan oleh sekretaris Pengadilan
Militer III-12 Surabaya yang baru terisi jabatan sekretaris yang sebelumnya
kosong. adapun revisi halaman III DIPA dimaksudkan untuk memperbaiki
rencana penarikan dana.
4.

revisi keempat yaitu revisi pagu anggaran,

dari pagu sejumlah Rp

5.621.806.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh satu juta delapan
ratus enam ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 3.933.273.000,- (tiga milyar
sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
revisi pagu ini dilakukan oleh biro renog ma dimana dirasa masih ada lebih di
pagu anggaran belanja pegawai di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang
selanjutnya pagu lebih ini dialihkan ke pengadilan lain yang masih
kekurangan pagu anggaran di belanja pegawai. namun demikian, revisi ini
juga menyebabkan beberapa akun di belanja pegawai Pengadilan Militer III12 Surabaya menjadi minus.
5.

revisi kelima yaitu untuk revisi halaman III DIPA yang dimaksudkan

untuk memperbaiki rencana penarikan dana.
6.

revisi keenam yaitu untuk merevisi pagu anggaran, dari pagu sebesar

sejumlah Rp. 3.933.273.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta
dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 3.916.405.000
(tiga milyar sembilan ratus enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah).
revisi pagu ini dilakukan oleh Biro Renog ma untuk menutup pagu minus
pada belanja pegawai di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
setelah melalui 6 (enam) kali revisi, maka DIPA 01 Pengadilan Militer III12 Surabaya di tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 3.933.273.000,- (tiga milyar
sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh pulu tiga ribu rupiah). pagu
anggaran ini terdiri dari pagu untuk belanja pegawai, belanja barang dan
belanja modal.belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang
diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang
telah dilakukan. belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan
tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan,
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serta uang makan pns. belanja barang digunakan untuk membiayai
operasional perkantoran dan non operasional perkantoran, sedang belanja
modal digunakan untuk belanja pengadaan barang atau pemeliharaan yang
menambah nilai aset. rincian masing-masing pagu belanja sebagaimana
tabel di bawah :
Tabel Pagu Anggaran DIPA 01
Kode

Uraian

Jumlah

51

belanja pegawai

Rp.

2.845.560.000,-

52

belanja barang

Rp.

1.037.713.000,-

53

belanja modal

Rp.

50.000.000,-

Rp.

3.933.273.000,-

Jumlah

adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2019
untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel Pengelolaan DIPA 01
Bulan

Jumlah belanja
Pegawai

Barang

Modal

Januari

Rp. 165.362.600,-

Rp. 29.149.243,-

Rp. 0,-

Februari

Rp. 194.696.308,-

Rp. 51.090.269,-

Rp. 0,-

Maret

Rp. 193.904.527,-

Rp. 73.124.021,-

Rp. 0,-

April

Rp. 200.538.781,-

Rp. 140.215.607,- Rp. 0,-

Mei

Rp. 407.072.274,-

Rp. 73.196.394,-

Rp. 0,-

Juni

Rp. 199.931.472,-

Rp. 51.817.753,-

Rp. 0,-

Juli

Rp. 403.273.590,-

Rp. 58.202.593,-

Rp. 0,-

Agustus

Rp. 233.827.542,-

Rp. 189.239.544,- Rp. 0,-

September Rp. 210.356.259,-

Rp. 60.296.673,-

Rp. 50.000.000,-

Oktober

Rp. 210.097.259,-

Rp. 82.227.973,-

Rp. 0,-

November

Rp. 211.133.259,-

Rp. 72.917.729,-

Rp. 0,-

Desember

Rp. 198.493.111,-

Rp. 116.406.197,- Rp. 0,-

Jumlah

Rp. 2.828.686.982,- Rp. 996.383.996,- Rp. 50.000.000,-
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sedang untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun
2019 adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01
Uraian

Jumlah

Prosentase
(%)

Pagu

Rp,

3.933.273.000

100

Realisasi

Rp,

3.876.570.978

98,56

Sisa

Rp,

56.702.022

1,44

dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 01 sebesar 98,56 %

b. DIPA Ditjen Badilmiltun(DIPA 05)
DIPA

05

dari

Ditjen

Badilmiltunmemiliki

nomor

SP

DIPA-

005.05.2.663315/2019 tanggal 5 Desember 2018. sepanjang tahun 2019,
DIPA 05 ini mengalami satu kali revisi, yaitu revisi untuk perubahan pejabat
kuasa pengguan anggaran (kpa).
dari DIPA 05 di Tahun 2019, Pengadilan Militer III-12 Surabaya
mendapat pagu anggaran sejumlah Rp. 85.284.000,- (delapan puluh lima
juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang keseluruhan anggaran
tersebut merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara.
adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2019
adalah sebagai berikut :
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tabel Pengelolaan DIPA 05
Belanja barang
Belanja barang

Bulan

persediaan dan jasa

Belanja perjalanan
sidang keliling

pos
Januari

Rp. 2.745.250,-

Rp. 0,-

Februari

Rp. 2.571.575,-

Rp. 0,-

Maret

Rp. 2.682.325,-

Rp. 19.730.000,-

April

Rp. 0,-

Rp. 0,-

Mei

Rp. 2.029.950,-

Rp. 0,-

Juni

Rp. 0,-

Rp. 0,-

Juli

Rp. 2.063.525,-

Rp. 0,-

Agustus

Rp. 4.053.025,-

Rp. 20.180.000,-

September

Rp. 0,-

Rp. 0,-

Oktober

Rp. 4.264.300,-

Rp. 20.180.000,-

November

Rp. 0,-

Rp. 0,-

Desember

Rp. 3.998.550,-

Rp. 0,-

Jumlah

Rp. 24.408.500,-

Rp. 60.090.000,-

sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun
2019 adalah sebagai berikut :

Table Realisasi Anggaran DIPA 05
Uraian

Jumlah

Prosentase
(%)

Pagu

Rp.

85.284.000,-

100

Realisasi

Rp.

84.498.500,-

99,08

Sisa

Rp.

785.500,-

0,92

dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 05 sebesar 99,08 %
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c. Keuangan Dari Perkara
Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak
menimbulkan biaya perkara, sehingga Pengadilan Militer III-12 tidak
mengelola keuangan yang berasal dari biaya perkara. namun demikian,
dalam setiap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tercantum biaya
perkara dimana biaya perkara ini dibebankan kepada para terdakwa, yang
untuk selanjutnya biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer III-11
Surabaya.
Dari seluruh perkara yang sudah putus di Tahun 2016 ini, jumlah biaya
perkara yang dibebankan kepada terdakwa melalui putusan Pengadilan
Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel Jumlah Biaya Perkara
No

1

2

3

4

Kategori perkara

Jumlah

1
Kejahatan

Rp

1.537.500

2
Pelanggaran

Rp

65.000

1
Denda kejahatan

Rp

0

4
Denda pelanggaran

Rp

2.050.000

Rp

3.652.500

Jumlah total

3. Pengadilan Militer III-13 Madiun
Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki 2 (dua) DIPA yaitu DIPA 01
(Badan Urusan Administrasi MA RI) dan DIPA 05 (Dirjen BaDilmiltun MARI).
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a.

DIPA 01 (663321)

DIPA 01 memiliki 2 (dua) program yaitu :
a)

program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Mahkamah Agung.
b) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.

realisasi belanja negara pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp.
2.502.263.753 atau mencapai 99.58 persen dari alokasi anggaran sebesar
Rp.2.512.159.000.
Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Militer III-13 Madiun

N
o

Total realisasi

Pagu DIPA

1

Rp.

Pengembalian

%

Sisa dana

2

3

4

5

6=2-3-4

1
2.512.159.000
.

2.502.263.753

(491.040)

99.58

10.386.287

kejadian-kejadian di keuangan selama tahun anggaran 2019 sebagai
berikut :
a. Rekening Pemerintah
rekening

pemerintah

yang

digunakan

dalam

kegiatan

operasional

Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah:
1) BRI cab. Madiun a/c 0045.01.000423.30.3 a.n. bpg: 033 Dilmil III-13
Madiun (01) yang digunakan sebagai penampung DIPA BUA dengan saldo
akhir per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.0.
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2) BRI cab. Madiun a/c 0045.01.001808.30.2 a.n. bpg: 033 Dilmil III-13
Madiun (05) yang digunakan sebagai penampung DIPA baDilmiltun dengan
saldo akhir per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.0. –
b. Revisi DIPA
1) revisi DIPA kesatu sesuai dengan surat kuasa pengguna anggaran
Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor s-w3 mil 02/ku.00/18/III/2019 tanggal
28 maret 2019 tentang usulan revisi anggaran.
rincian revisi anggaran sebagai berikut :
a. tema revisi adalah perubahan rincian anggaran yang disebabkan
pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap;
b. mekanisme revisi adalah pergeseran dalam satu keluaran (output),
dalam satu kegiatan dan satu satker dalam rangka memenuhi
kebutuhan biaya belanja pegawai dan belanja barang.
c. perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA.

2) revisi DIPA kedua oleh Mahkamah Agung RI.
rincian revisi anggaran sebagai berikut :
1) penambahan anggaran berupa internet sebesar Rp. 81.900.000,2) penambahan anggaran belanja modal alat pengolah data berupa
laptop sebesar Rp. 25.000.000,-

3) revisi DIPA ketiga dengan surat kuasa pengguna anggaran Pengadilan
Militer III-13 Madiun nomor S-W3 Mil 02/KU.00/51/VI/2019 tanggal 26 Mei
2019 tentang usulan revisi anggaran.
rincian revisi anggaran sebagai berikut :
a. tema revisi adalah perubahan rincian anggaran yang disebabkan
pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap;
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b. mekanisme revisi adalah pergeseran dalam satu keluaran (output),
dalam satu kegiatan dan satu satker dalam rangka memenuhi
kebutuhan biaya belanja pegawai dan belanja barang.
c. perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA.
d. perubahan pejabat perbendaharaan.
4) revisi DIPA kelima dengan surat kuasa pengguna anggaran Pengadilan
Militer III-13 Madiun nomor S-W3 Mil 02/KU.00/70/IX/2019 tanggal 23
September 2019 tentang usulan revisi anggaran.
rincian revisi anggaran sebagai berikut :
a. tema revisi adalah perubahan rincian anggaran yang disebabkan
pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap;
b. mekanisme revisi adalah pergeseran dalam satu keluaran (output),
dalam satu kegiatan dan satu satker dalam rangka memenuhi
kebutuhan biaya belanja pegawai dan belanja barang.
c. perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA.
5) revisi DIPA keenam oleh Mahkamah Agung RI tanggal 05 november
2019.
rincian revisi anggaran sebagai berikut :
pengurangan anggaran / optimalisasi belanja pegawai.

6) revisi DIPA ketujuh dengan surat kuasa pengguna anggaran Pengadilan
Militer III-13 Madiun nomor s-w3 mil 02/ku.00/82/ix/2019 tanggal 27
november 2019 tentang usulan revisi anggaran.
rincian revisi anggaran sebagai berikut :
a. tema revisi adalah perubahan rincian anggaran yang disebabkan
pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap;
b. mekanisme revisi adalah pergeseran dalam satu keluaran (output),
dalam satu kegiatan dan satu satker dalam rangka memenuhi
kebutuhan biaya belanja pegawai dan belanja barang.
c. perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA.
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c.

Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

1) koreksi data/pembetulan SPM
a)

surat setoran pengembalian belanja tanggal 05-11-2019 sesuai

dengan kode billing 820191104039906 nomor ntpn ae7a955ddrbkfuv2
berupa setoran pengembalian belanja tunjangan fungsional atas nama
Suaibatul Islamiah bulan November 2019.
2) ssbp.
surat setoran bukan pajak yang merupakan sisa uang persediaan
Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2019 yang telah di setor melalui
bank jatim sejumlah Rp. 3.286.000,- pada tanggal 21 Desember 2018
sesuai

dengan

NTB

nomor

000011154884

dan

NTPN

nomor

c00e82g4ubo8rmej.
b. DIPA 05 (663322)

DIPA 05 memiliki 1 (satu) program yaitu program peningkatan
manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN).
Realisasi belanja negara pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp.
50.709.400,- atau mencapai 98.30 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.
51.585.000,-.
Tabel Realisasi Anggaran DIPA 05 Pengadilan Militer III-13 Madiun

pagunDIPA

total realisasi

sisa dana

o

Rp.

%

12

3

4

5

98.30

875.500

51.585.000
1

50.709.400

.
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4. Pengadilan Militer III-14 Denpasar
Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki 2 (dua) DIPA yaitu dari Dirjen
Badilmiltun Mahkamah Agung RI dan DIPA BUA Mahkamah Agung RI terdiri
dari :
a. DIPA no : DIPA-005.01.2.663335/2019 tanggal 5 Desember

2018

(badan urusan administrasi) sampai dengan tanggal 19 Desember 2019
a) belanja pegawai
pagu

:

Rp. 2.408.834.000,-

realisasi

:

Rp. 2.408.161.230,-

sisa

:

Rp.

672.770,-

b) belanja barang
pagu

:

Rp.

946.147.000,-

realisasi

:

Rp.

914.358.608,-

sisa

:

Rp.

31.788.392,-

c) belanja modal
pagu

:

Rp.

234.000.000,-

realisasi

:

Rp.

232.480.300,-

sisa

:

Rp.

1.519.700,-

dan telah terserap sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp.
3.555.000.138,- atau 99,05 %
DIPA 01 dari BUA sepanjang tahun 2019, DIPA 01 ini mengalami 10
(sepuluh) kali revisi.
b.

DIPA no : DIPA-005.05.2.663336/2019, tangga 5 Desember 2018

(Dirjen Badilmiltun)
belanja barang
pagu

:

Rp.

59.546.000,-

realisasi

:

Rp.

58.498.732,-

sisa

:

Rp.

1.047.268,-
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telah terserap sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp.
58.498.732,-atau 98,24 %
dari DIPA 05 di tahun 2019, Pengadilan Militer III-14 Denpasar
mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 59.546.000,- (lima puluh sembilan
juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang keseluruhan anggaran
tersebut merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara.

c. keuangan dari perkara
proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak
menimbulkan biaya perkara, sehingga Dilmil III-14 Denpasar tidak mengelola
keuangan yang berasal dari biaya perkara. namun demikian dalam setiap
putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar tercantum biaya perara di mana
biaya perkara ini dibebankan kepada para terdakwa, yang untuk selanjutnya
biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer III-13 Denpasar.

5. Pengadilan Militer III-15 Kupang
Pengadilan Militer III-15 Kupang dalam tahun anggaran 2019 sesuai DIPA
revisi ke 6 (enam) Mahkamah Agung republik indonesia, telah mencairkan
dana sebagai berikut:
a.

DIPA 01

DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) nomor : SP
DIPA-005.01.2.663342/2019 tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp
2.579.063.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam
Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan telah mengalami revisi sebanyak 6 kali dengan
perubahan jumlah menjadi sebesar Rp2.501.063.000,- (Dua Miliar Lima
Ratus Satu Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah), terdiri dari:
1. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung sebesar Rp 2.493.063.000,- (dua miliar empat ratus
sembilan puluh tiga juta enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari :
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a. pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan
Administrasi, terdiri dari:
1) layanan dukungan manajemen satker sebesar Rp 6.590.000,(Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
2) layanan

perkantoran

(gaji

dan

tunjangan)

sebesar

Rp

1.556.766.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta
Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
3) layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)
sebesar Rp. 929.707.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan
Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah)
2. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah),terdiri dari:
a. pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
(layanan sarana dan prasarana internal), terdiri dari:
1) pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi (2 buah
laptop), sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta).
2) pengadaan peralatan fasilitas perkantoran (pabx 1 unit),sebesar Rp.
60.000.000,- (enam puluh juta ribu rupiah).

b. DIPA 05
DIPA 05 (Ditjen BadilmiltunMahkamah Agung RI) nomor : SPDIPA005.05.2.663343/2018 tanggal 05 Desember 2017 sebesar Rp 80.172.000,(delapan puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan tidak mengalami
revisi atau perubahan, yang terdiri dari:
program peningkatan manajemen peradilan, sebesar Rp 80.172.000,(delapan puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri dari:
a.

peningkatan manajemen Peradilan Militer

b. penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding dilingkungan
Peradilan Militer yang tepat waktu, terdiri dari:
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1) operasional persidangan, terdiri dari:
- konsumsi persidangan, sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- atk perkara, sebesar Rp 9.660.000,- (sembilan juta enam ratus
enam puluh ribu rupiah).

2) penyampaian berkas perkara kasasi, pk dan grasi yang lengkap dan
tepat waktu, terdiri dari:
- sidang keliling, sebesar Rp 64.012.000,- (enam puluh empat juta
dua belas ribu rupiah).

6. Pengadilan Militer III-16 Makassar
Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tahun anggaran 2019 mengelola 2
(dua) DIPA yang terdiri dari DIPA badan urusan adminstrasi (01) dengan
kode satuan kerja 663356 pagu sebesar Rp. 3.397.094.000,- (tiga milyar tiga
ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dan DIPA
ditjen baDilmilitun (05) dengan kode satuan kerja 663357 pagu sebesar Rp.
107.855.000,- (seratus tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
Pada DIPA 01 telah dilakukan revisi sebanyak 6 (kali) kali seiring dengan
perubahan kebutuhan dan target yang telah ditetapkan. adapun rincian revisi
DIPA 01 yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dapat dilihat
dengan tabel berikut:
No

Uraian

Tanggal

Pegawai

Barang

Modal

Jumlah

1

DIPA awal

05-12-2018

Rp 2.709.601

Rp 661.493

Rp 26.000

Rp 3.397.094

2

revisi 1

29-05-2019

Rp 3.397.094

Rp 757.743

Rp 52.000

Rp 3.519.344

3

revisi 2

25-07-2019

Rp 2.709.601

Rp 737.653

Rp 52.000

Rp 3.499.254

4

revisi 3

19-08-2019

Rp 2.709.601

Rp 782.653

Rp 52.000

Rp 3.544.254

5

revisi 4

05-11-2019

Rp 3.199.056

Rp 782.653

Rp 52.000

Rp 4.033.709

6

revisi 5

02-12-2019

Rp 3.199.056

Rp 782.653

Rp 52.000

Rp 4.033.709

7

revisi 6

20-12-2019

Rp 3.130.210

Rp 782.653

Rp 52.000

Rp 3.964.863

(dalam ribuan rupiah)
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Sedangkan pada DIPA 05 dilakukan revisi sebanyak 1 (satu) kali yaitu
dengan dikeluarkannya petikan pada tanggal 8 november 2019 dengan
perubahan kegiatan sidang diluar pengadilan semula Rp 81.705.000,(delapan puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) menjadi Rp
64.705.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah). sehingga
total pagu untuk DIPA 05 yang semula Rp 107.885.000,- (seratus tujuh juta
delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp 90.885.000,(sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
realisasi anggaran untuk DIPA badan urusan administrasi tahun 2019
adalah sebesar Rp. 3.634.041.519,- (tiga miliar enam ratus tiga puluh empat
juta empat puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah) atau sebesar
91,66% dan total realisasi untuk DIPA Ditjen Badilmiltuntahun 2019 adalah
sebesar Rp. 64.858.200,- (enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh
delapan ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 71,39%.

jenDIPA 01 663356 pagu Rp 3.964.863
Jenis
belanja
pegawai

pagu

realisasi

3.130.210.000 2.944.400.214

persentase

sisa dana

94,06%

143,011,695

barang

782.653.000

639.641.305

81.73%

185,809,786

modal

52.000.000

64.858.200

96,15%

2,000,000

DIPA 05 663357 pagu Rp 90.855.000
jenis belanja

pagu

realisasi

persentase

sisa dana

barang

90.855.000

64,858,200

71,39%

25,996,800
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7. Pengadialan Militer III-17 Manado
pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-17 Manado yang meliputi
kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan
anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang
terkandung dalam undang-undang tersebut di atas.
di

Pengadilan

Militer

III-17

Manado

beserta

pengelolaan keuangan
satker

secara

umum

diselenggarakan oleh sekretaris (KPA) dibantu kasubag umum dan
keuangan, ppk dan bendahara.

adapun realisasi penyerapan anggaran

dalam tahun 2019 di Pengadilan Militer III-17 Manado sebagai berikut :
a. DIPA BUA nomor : 005.01.2.663360/2019 tanggal 5-12-2018 sebagai
berikut :

1) belanja pegawai :
pagu awal

:

Rp. 1.362.166.000,-

realisasi

:

Rp. 1.353.231.879,-

sisa

:

Rp.

8.934.121,-

2) belanja barang :
pagu awal

:

Rp. 1.005.452.000,-

realisasi

:

Rp.

970.509.736,-

sisa

:

Rp.

34.942.264,-

3) belanja modal :
pagu awal

:

Rp. 26.000.000,-

realisasi

:

Rp. 26.000.000,-

sisa

:

Rp.

0,-
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b. DIPA Dirjen : 005.05.2.663360/2019 Tanggal 5-12-2018
pagu

:

Rp. 86.360.000,-

realisasi

:

Rp. 85.922.450,-

sisa

:

Rp.

437.550,-

8. Pengadilan Militer III-18 Ambon
A. DIPA dari BUA (DIPA 01).
bahwa pada DIPA 01 dari BUA nomor SP DIPA 005.01.2.663377/2019
tanggal

Desember 2018. sepanjang tahun 2019, DIPA 01 ini mengalami 3

(tiga) kali revisi, yaitu :
1. revisi pertama yaitu mendapatkan tambahan langganan internet (ba bun)
2. revisi kedua yaitu pengurangan belanja langganan listrik
3. revisi ketiga penyelesaian pagu minus pada belanjapegawai
dalam tahun 2019 dari

DIPA 01 Pengadilan Militer III-18 Ambon

mendapat pagu anggaran sejumlah Rp. 3.467.366.000,- (tiga milyar empat
ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang
terdiri dari pagu untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.
belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan
kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilakukan.belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang
diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang
telah dilakukan.

belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan

tidak mengikat yang penggunaanya antara lain untuk gaji dan tunjangan,
serta uang makan pns.

belanja barang digunakan untuk membiayai

operasional perkantoran dan non operasional perkantoran, sedang belanja
modal untuk belanja pengadaan barang atau pemeliharaan yang menambah
aset serta belanja pembangunan kantor. rincian masing-masing pagu belanja
tertera pada table berikut:
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Tabel Data Pagu Anggaran DIPA dari BUA (01).
Kod

Uraian

e

Jumlah

51

Belanja pegawai

Rp. 1.966.806.000,-

52

Belanja barang

Rp. 1.237.400.000,-

53

Belanja modal

Rp.

39.000.000,-

Jumlah

Rp.

3.243.206.000,-

adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2019 untuk
masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel Data Pengelolaan DIPA dari BUA (01).
Jumlah belanja

Bulan

Pegawai

Barang
29.533.697,-

Januari

Rp.

123.876.247,- Rp

Februari

Rp

132.231.905,- Rp 133.074.439,-

Maret

Rp

131.131.905,- Rp 124.467.672,-

April

Rp

149.649.436,- Rp

62.235.903,-

Mei

Rp

263.793.178,- Rp

55.670.828,-

Juni

Rp

144.221.978,- Rp

50.512.212,-

Juli

Rp

306.976.435,- Rp

45.417.625,-

Agustus -

Rp

307.182.419,- Rp 136.359.395,-

September Rp

421.712.838,- Rp

41.935.277,-

Oktober

Rp

205.498.419,- Rp

51.812.829,-

November

Rp

205.498419,- Rp

53.384.758,-

Desember

Rp

205.498.419,- Rp

53.384.758,-

Jumlah

Rp 2.391.680.850,- Rp 820.467.892,-

Modal

Rp 25.800.000,-

Rp 12.900.000,-

Rp

38.700.000
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sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun
2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Anggaran DIPA dari BUA (01).
Uraian

Jumlah

Presentase

Pagu

Rp.

3.243.206.000,-

100%

Realisasi

Rp.

3.242.848.742,-

99.23%

Sisa

Rp.

357.258,-

0,77%

b. DIPA dari Ditjen Badilmiltun (DIPA 05) DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun
nomor SP DIPA 005.05.2.663378/2019

tanggal 05 Desember 2018. dari

DIPA 05 di tahun 2019, Pengadilan Militer III-18 Ambon memperoleh pagu
anggaran sebesar Rp.92.200.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus ribu
rupiah) yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang dan
biaya perjalanan dinas sidang keliling. adapun pengelolaan anggaran dari
DIPA 05 sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Pengelolaan DIPA dari Ditjen Badilmiltun (05).
Bulan

Jumlah belanja barang

Januari

Rp.

855.000

Februari

Rp.

855.000,-

Maret

Rp.

855.000,-

April

Rp. 30.335.000,-

Mei

Rp. 52.855.000,-

Juni

Rp.

855.000,-

Juli

Rp.

855.000,-

Agustus

Rp.

855.000,-

September

Rp.

855.000,-
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Oktober

Rp.

855.000,-

November

Rp.

1.255.000,-

Desember

Rp.

855.000,-

Jumlah

Rp. 91.740.000,-

sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun
2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Anggaran DIPA dari Ditjen Badilmiltun (05).
Uraian

Jumlah

Presentase

Pagu

Rp.

92.200.000,-

100%

Realisasi

Rp

91.740.000,-

99.57%

Sisa

Rp.

460.000,-

0,43%

c. keuangan dari perkara.
proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak
menimbulkan biaya perkara, sehingga Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak
mengelola keuangan yang berasal dari biaya perkara.

namun demikian,

dalam setiap putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tercantum biaya
perkara dimana biaya perkara ini dibebankan kepada para terdakwa, yang
untuk selanjutnya biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer III-18
Ambon. dari seluruh perkara yang sudah putus di tahun 2019 ini, jumlah
biaya

perkara

yang

dibebankan

kepada

terdakwa

melalui putusan

Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut:
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tabel jumlah biaya perkara
No

Perkara

Jumlah Rp

1.

Kejahatan

Rp.

2.145.000,-

2.

Pelanggaran

Rp.

525.000,-

3.

Denda kejahatan

Rp. 472.500.000,-

4.

Denda pelanggaran

Rp.

Jumlah

9.350.000,-

Rp. 484.520.000,-

9. Pengadilan Militer III-19 Jayapura
a.

DIPA DARI BUA (DIPA 01)

DIPA 01 dari BUA memiliki Nomor DIPA-005.01.2.663381/2019
Tanggal 05 Desember 2018. Sepanjang tahun 2019, DIPA 01 ini
mengalami 5 (tiga) kali revisi, yaitu :
1.

Revisi pertama yaitu untuk revisi Belanja Pegawai dan Belanja
Operasional, pada Bulan Mei.

2.

Revisi kedua yaitu untuk revisi Belanja Operaasional pada Bulan
September.

3.

Revisi ketiga yaitu untuk merevisi Belanja Perjalanan Dinas dan
Belanja Pegawai pada Bulan November.

4.

Revisi ketiga yaitu untuk merevisi Belanja Modal Peralatan Mesin
pada Bulan November.

5.

Revisi ketiga yaitu untuk merevisi Belanja Modal Gedung dan
Bangunan pada Bulan November.
Dalam tahun 2019, dari DIPA 01 Pengadilan Militer III-19

Jayapura mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 6.843.935.000,-,(Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus
Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri dari pagu untuk belanja
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pegawai, belanja barang dan belanja modal. Belanja pegawai adalah
kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai
pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan.
Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak
mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan,
serta uang makan PNS. Belanja barang digunakan untuk membiayai
operasional perkantoran dan non operasional perkantoran, sedang
belanja modal digunakan untuk belanja pengadaan barang atau
pemeliharaan yang menambah nilai aset. Rincian masing-masing pagu
belanja sebagaimana tabel di bawah :
Tabel Pagu Anggaran DIPA 01
Kode

Uraian

51
52
53

Jumlah

Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Jumlah

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

2,515,666,000
706,361,000
140,000,000
3,362,027,000

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2019
untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut :
Tabel Pengelolaan DIPA 01
Jumlah
Belanja
Bulan

Pegawai

Januari

Rp.

Februari

Rp.

Maret

Barang

Modal

151,159,206

Rp.

75,000,000

Rp.

151,630,882

Rp.

29,675,000

Rp.

Rp.

151,668,111

Rp.

98,425,000

Rp.

April

Rp.

159,762,023

Rp.

29,675,000

Rp.

Mei

Rp.

320,152,034

Rp.

29,675,000

Rp.

Juni

Rp.

159,645,400

Rp.

29,675,000

Rp.

Juli

Rp.

302,198,138

Rp.

44,390,000

Rp.

Agustus

Rp.

223,138,416

Rp.

48,675,000

Rp.
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September

Rp.

222,814,199

Rp.

156,975,600

Rp.

Oktober

Rp.

221,693,791

Rp.

29,675,000

Rp.

39,703,500

November

Rp.

222,483,741

Rp.

36,175,000

Rp.

100,000,000

Desember

Rp.

203,581,229

Rp.

40,350,000

Rp.

Jumlah

Rp.

2,489,927,170

Rp.

648,365,600

Rp.

139,703,500

Sedang untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir
tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01
Ura
ian
Pagu
Realisasi
Sisa

Jumlah
Rp,
Rp,
Rp,

3,451,827,000
3,367,796,270
84,030,730

Prosentase
(%)
Persentase
97.52
2,43

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 01 sebesar
97,52 %

b.

DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN(DIPA 05)
DIPA

05

dari

Ditjen

Badilmiltunmemiliki

Nomor

DIPA-

005.05.2.663382/2019 Tanggal 05 Desember 2018. Sepanjang tahun
2019, DIPA 05.
Dari DIPA 05 di tahun 2019, Pengadilan Militer III-19 Jayapura
mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 182.200.000,- (Seratus Delapan
Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yang keseluruhan anggaran
tersebut merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian
perkara.
Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2019
adalah sebagai berikut :

Tabel Pengelolaan DIPA 05
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Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Jumlah

Jumlah
Belanja
Barang
Rp.
Rp.
5,500,000
Rp.
5,500,000
Rp.
5,500,000
Rp.
5,500,000
Rp.
5,500,000
Rp.
5,500,000
Rp.
11,000,000
Rp.
5,500,000
Rp.
8,500,000
Rp.
5,500,000
Rp.
5,500,000
Rp.
69.000,000

Belanja
Perjalanan
Sidang Keliling
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
64,600,000
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
48,100,000
Rp.
Rp. 112.700.000

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir
tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel Realisasi anggaran DIPA 05
Uraian
Pagu
Realisasi
Sisa

Rp
.
Rp
.
Rp
.

Jumla
h
182,200,000

Prosentase
(%)
Persentase

181,700,000

99.73

500,000

0.27

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 05 sebesar
99,73%.
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c.

KEUANGAN DARI PERKARA
Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-19 Jayapura tidak

menimbulkan biaya perkara, sehingga Pengadilan Militer III-19 Jayapura
tidak mengelola keuangan yang berasal dari biaya perkara. Namun demikian,
dalam setiap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tercantum biaya
perkara dimana biaya perkara ini dibebankan kepada para Terdakwa, yang
untuk selanjutnya biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer IV-20
Jayapura.

B.

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
1.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
a. Pengadaan Sarana Dan Prasarana
Di tahun anggaran 2019, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
melaksanakan pengadaan sarana perangkat pengolah data dan komunikasi
berupa laptop yang diperuntukkan bagi hakim sejumlah 2 (dua) unit dengan
nilai pagu anggaran sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). dari
pagu tersebut, seluruhnya terserap sehingga realisasi belanja mencapai
100%.

b. Sarana Dan Prasarana yang Dimiliki
a) tanah dan gedung kantor
gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berlokasi di Jalan.
Ir. H. Juanda no. 87 sidoarjo. gedung kantor ini berada dalam satu
kompleks dengan gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan
gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
pembangunan gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
dilaksanakan

dalam

3

(tiga)

tahap

dimana

masing-masing

tahap

pembangunan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, yaitu di tahun
anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2010 dengan total nilai aset
sebesar Rp. 6.267.714.000,- (enam milyar dua ratus enam puluh tujuh juta
tujuh ratus empat belas ribu rupiah).
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gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berdiri di atas tanah
seluas 11.986 m2 (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter
persegi), dimana di atas tanah ini berdiri pula gedung kantor Pengadilan
Militer III-12 Surabaya dan gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya.. status kepemilikan tanah lokasi gedung pengadilan-pengadilan
di atas berdasarkan sertifikat atas nama Ditjen Badilmiltun.

b) peralatan dan mesin
BMN peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer Tinggi III
Surabaya dapat dibedakan menjadi :
1) kendaraan dinas
2) alat pengolah data dan komunikasi
3) inventaris kantor lainnya

berdasarkan pengelompokan di atas,aset peralatan dan mesin yang dimiliki
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam tahun 2019 yaitu :

1) kendaraan dinas
kendaraan dinas di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terdiri dari
kendaraan dinas roda empat sebanyak 7 (tujuh) unit, dimana 3 (tiga) unit
merupakan hasil pembelian melalui pengadaan, 2 (dua) unit merupakan
transfer masuk dari Mahkamah Agung RI dan 2 (dua) unit merupakan sewa
yang dibiayai dari anggaran Mahkamah Agung RI. sedang kendaraan dinas
roda dua sebanyak 5 (lima) unit. tabel di bawah merupakan rincian
kendaraan dinas :

75

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2019
Tabel Daftar Rincian Kendaraan Dinas
No

Uraian

Tipe / tahun

Jumlah

Keterangan

1

digunakan

perolehan
1.

2.

3.

4.

5.

kendaraan

Toyota

dinas roda

Camry

operasional jabatan

4

Tahun 2018

Kepala

kendaraan

Toyota

dinas roda

Fortuner

operasional jabatan

4

Tahun 2018

Wakil Kepala

kendaraan

Toyota

dinas roda

1

1

unit

unit

untuk

Corolla Altis

operasional

Hakim

4

Tahun 2008

Tinggi

kendaraan

Toyota

dinas roda

Corolla Altis

4

Tahun 2006

kendaraan

Toyota Vios

dinas roda

Tahun 2009

unit

digunakan

untuk

operasional kantor

1

unit

4
6.

untuk

digunakan

1

unit

digunakan

untuk

digunakan

untuk

operasional

Hakim

Tinggi

kendaraan

Toyota

1

unit

digunakan

dinas roda

Kijang

operasional

4

Innova

Kepaniteraan

untuk

Tahun 2009
7

8

9

kendaraan

Toyota New

1

dinas roda

Avanza

operasional

4

Tahun 2011

Kesekretariatan

kendaraan

Honda

dinas roda

Supra

2

Tahun 2006

kendaraan

Honda

dinas roda

Max

2

Tahun 2006

1

unit

unit

Fit

GL
125

digunakan

digunakan

untuk

untuk

operasional kantor

1

unit

digunakan

untuk

operasional kantor
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10

11

12

kendaraan

Honda Mega

dinas roda

Pro

2

Tahun 2007

kendaraan

Honda Mega

dinas roda

Pro

2

Tahun 2008

kendaraan

Honda Blade

dinas roda

Tahun 2011

1

unit

CW

digunakan

untuk

operasional kantor

1

unit

CW

digunakan

untuk

operasional kantor

1

unit

digunakan

untuk

operasional kantor

2

sedangkan nilai aset kendaraan dinas ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :

Tabel Daftar Kendaraan Dinas
No

Uraian

Jumlah

Nilai

1.

kendaraan dinas roda 4

5

unit

Rp.

1.143.726.500,-

2.

kendaraan dinas roda 2

5

unit

Rp.

82.767.000,-

Rp.

1.226.493.500,-

total nilai

2) alat pengolah data dan komunikasi

Tabel Daftar Alat Pengolah Data Dan Komunikasi
No

Uraian

Jumlah

Nilai

1.

PC Unit

25

unit

Rp.

233.670.840

2.

Laptop

17

unit

Rp.

183.640.976

3.

Note Book

8

unit

Rp.

136.352.500

4.

CPU

4

unit

Rp.

59.400.000

5.

Monitor

1

unit

Rp.

4.500.000

6.

Printer

41

unit

Rp.

111.267.540

7.

Scanner

3

unit

Rp.

19.818.698

1

unit

Rp.

1.500.000

8.

External/Portable
Harddisk
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9.

Server

2

unit

Rp.

182.399.250

10.

Router

1

unit

Rp.

8.899.000

11.

Hub

3

unit

Rp.

30.000.000

12.

Modem

1

unit

Rp.

3.960.000

13.

Rak server

2

unit

Rp.

18.314.000

Rp.

993.723.394

nilai total

c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
pemeliharaan sarana dan prasana dilakukan secara rutin sesuai
program kerja yang telah disusun upaya pemeliharaan ini didukung oleh
anggaran dari DIPA 01. pemeliharaan yang dilakukan meliputi :
- pemeliharaan gedung dan bangunan kantor seluas 1.500 m2 senilai Rp.
149.976.000,- (seratus mpat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh
puluh enam ribu rupiah).
- pemeliharaan peralatan dan mesin,yang terdiri dari pemeliharaan
kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan
inventaris kantor lainnya. senilai Rp. 215.400.000,- (dua ratus lima belas
juta empat ratus ribu rupiah).

d. Penghapusan Sarana dan Prasarana
dari seluruh aset BMN di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang
terdaftar dalam aplikasi SIMAK BMN, terdapat beberapa BMN yang
mengalami rusak parah, sehingga tidak dapat dipergunakan atau diambil
manfaatnya lagi. BMN yang rusak parah ini sudah dIIdentifikasi jenis
barang, jumlah serta nilainya, dan sudah dilakukan penghapusan.
Beberapa BMN yang diajukan untuk dihapus adalah peralatan kantor
(meubelair), sesuai dengan surat permohonan kepala Pengadilan Militer
Tinggi III Surabaya nomor W3.Mil/04/PL.04/II/2019 tanggal 04 Februari
2019 tentang permohonan penerbitan surat penghapusan barang milik
negara selain tanah dan/atau bangunan pada Pengadilan Militer Tinggi III
Surabaya

dan

Surat

274/SEK/SK/IV/2019

Keputusan

tanggal

9

April

Sekretaris
2019

MA

tentang

RI

nomor

Penghapusan
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BMN/kekayaan

Negara

Berupa

Peraltan

Kantor

(Meubelair)

Pada

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

2.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya

a.

Pengadaan Sarana Dan Prasarana
Di tahun anggaran 2019, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan

pengadaan sarana perangkat pengolah data dan komunikasi berupa laptop yang
diperuntukkan bagi hakim sejumlah 2 (dua) unit dengannilai paguanggaran
sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). dari pagu tersebut,
seluruhnya terserap sehingga realisasi belanja mencapai 100%.

b.

sarana dan prasarana yang dimiliki

a)

tanah dan gedung kantor
gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya berlokasi di jl. ir. h. juanda

no. 85 sidoarjo. gedung kantor ini berada dalam satu kompleks dengan gedung
kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan gedung kantor pengadilan tata
usaha negara Surabaya.
pembangunan

gedung

kantor

Pengadilan

Militer

III-12

Surabaya

dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dimana masing-masing tahap pembangunan
dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, yaitu di tahun anggaran 2011 sampai
dengan

tahun

anggaran

2013

dengan

total

nilai

aset

sebesar

Rp.

7.151.994.950,- (tujuh milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus
sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdiri di atas tanah
seluas 11.986 m2(sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter
persegi), dimana di atas tanah ini berdiri pula gedung kantor Pengadilan Militer
Tinggi III Surabaya dan gedung kantor pengadilan tata usaha negara. status
kepemilikan tanah lokasi gedung pengadilan-pengadilan di atas berdasarkan
sertifikat atas nama Ditjen Badilmiltun.
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b)

peralatan dan mesin
BMN peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12
Surabaya dapat dibedakan menjadi :
1) kendaraan dinas
2) alat pengolah data dan komunikasi
3) inventaris kantor lainnya

berdasarkan pengelompokan di atas,aset peralatan dan mesin yang dimiliki
Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam tahun 2019 yaitu :
1)

kendaraan dinas
kendaraan dinas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari kendaraan

dinas roda empat sebanyak 3 (tiga) unit, dimana 2 (dua) unit merupakan hasil
pembelian melalui pengadaan dan 1 (satu) unit merupakansewa yang dibiayai
dari anggaran Mahkamah Agung RI. sedang kendaraan dinas roda dua
sebanyak 5 (lima) unit. tabel di bawah merupakan rincian kendaraan dinas :

tabel iv.7 daftar rincian kendaraan dinas
no

1.

2.

3.

4.

uraian

tipe

/

tahun

perolehan

kendaraan

toyota innova

dinas roda 4

tahun 2018

kendaraan

avanza

dinas roda 4

tahun 2011

kendaraan

toyota innova

dinas roda 4

tahun 2006

kendaraan

suzuki thunder

dinas roda 2

tahun 2006

jumlah

keterangan
digunakan untuk

1

unit

operasional
jabatan kepala
digunakan untuk

1

unit

operasional
kantor
digunakan untuk

1

unit

operasional
kantor
digunakan untuk

1

unit

operasional
kantor
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5.

6.

kendaraan
dinas roda 2

kendaraan
dinas roda 2

honda

mega

pro

digunakan untuk
1

unit

operasional

tahun 2007

kantor

honda supra x

digunakan untuk

125

3

unit

operasional

tahun 2008

kantor

sedangkan nilai aset kendaraan dinas ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :

tabel iv.8 daftar kendaraan dinas
no

uraian

jumlah

nilai

1.

kendaraan dinas roda 4

2

unit

Rp.

361.400.000,-

2.

kendaraan dinas roda 2

5

unit

Rp.

77.450.000,-

Rp.

438.850.000,-

total nilai

2)

alat pengolah data dan komunikasi
tabel iv.9 daftar alat pengolah data dan komunikasi
no

uraian

jumlah

1.

scanner

5

unit

Rp.

24.683.350,-

2.

telephone (pabx)

1

unit

Rp.

24.915.000,-

3.

facsimile

2

unit

Rp.

7.100.000,-

4.

pc

26

unit

Rp.

336.543.100,-

5.

laptop

23

unit

Rp.

365.639.550,-

1

unit

Rp.

97.900.000,-

6.

komputer
lainnya

jaringan

nilai

7.

printer

17

unit

Rp.

55.165.100,-

8.

server

1

unit

Rp.

39.650.000,-

9.

router

1

unit

Rp.

9.955.000,-

Rp.

911.551.100,-

nilai total
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3.

pemeliharaan sarana dan prasarana
pemeliharaan sarana dan prasana dilakukan secara rutin sesuai
program kerja yang telah disusun.upaya pemeliharaan ini didukung oleh
anggaran dari DIPA 01. pemeliharaan yang dilakukan meliputi :
-

pemeliharaan gedung dan bangunan kantor seluas1.440 m2senilai Rp.
86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratusribu rupiah).

-

pemeliharaan peralatan dan mesin,yang terdiri dari pemeliharaan
kendaraan

dinas,

pemeliharaan

alat

pengolah

data

serta

pemeliharaan inventaris kantor lainnya. senilai Rp. 109.198.000,(seratus sembilan juta seratus sembilan puluh delapan riburupiah).

4.

penghapusan sarana dan prasarana
dari seluruh aset BMN di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang
terdaftar dalam aplikasi SIMAK BMN, terdapat beberapa BMN yang
mengalami rusak parah, sehingga tidak dapat dipergunakan atau diambil
manfaatnya lagi.BMN yang rusak parah ini sudah dIIdentifikasi jenis
barang, jumlah serta nilainya, dan saat ini sedang dalam proses pengajuan
ke kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk dilakukan
penghapusan. salah satu BMN yang diajukan untuk dapat segera dihapus
adalah ac kantor, sesuai dengan surat permohonan kepala Pengadilan
Militer III-12 Surabaya nomor W3-Mil01/06/PL.07/XII/2019 tanggal 20
Desember 2019 tentang permohonan penghapusan BMN. berdasarkan
surat permohonan ini, di bulan Desember 2019 kepala Pengadilan Militer
III-12 Surabaya mengajukan surat perohonan penggantian ac kantor
kepada kepala biro rencana dan organisasi serta kepala biro perlengkapan
Mahkamah Agung RI.

3. Pengadilan Militer III-13 Madiun
a.

Pengelolaan Sarana Dan Prasana

dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan
tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan
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penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan penghapusan serta
terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara. salah satunya
dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntable melalui aplikasi
SABMN (sistem akuntansi barang milik negara) yang telah dijalankan oleh
Pengadilan Militer III-13 selaku uakpb (unit akuntansi kuasa pengguna
barang) dan laporannya dikoordinasikan dengan kppn dan kpknl Madiun
yang disampaikan secara periodik baik bulanan, triwulan, semesteran dan
tahunan ke pengadilan tinggi Surabaya selaku UAPPB-W (unit akuntansi
pembantu pengguna barang wilayah)
1.

kendaraan dinas

no

uraian

1
i
1.

2

kondisi

tahun

keterangan

rusak

rusak

ringan

berat

4

5

6

7

baik

-

-

digunakan untuk

perlehan

baik

3

jenis kendaraan roda 4
mini bus

2008

kendaraan Waka
Dilmil
2.

mini bus

2011

baik

-

-

digunakan untuk
kendaraan
Kadilmil

II.

jenis kendaraan roda 2

1.

honda supra x

2006

baik

-

-

125
2.

honda mega

digunakan untuk
caraka kantor

2007

baik

-

-

pro gl 160 d

digunakan untuk
operasional
kantor

3.

honda mega
pro gl 160 cw

2008

baik

-

-

digunakan untuk
kendaraan
panitera
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4.

honda mega

2008

baik

-

-

pro gl 160 cw

digunakan untuk
kendaraan
operasional
kantor

5.

honda gl max

2008

baik

-

-

II

digunakan untuk
operasional
kantor

2. rumah dinas
Dilmil III-13 Madiun belum memiliki rumah dinas.

3. bangunan gedung tempat kerja

no

uraian

1
1.

2
bangunan

kondisi

tahun
perlehan

baik

3

4

rusak

rusak

ringan

berat

5

6

2013

baik

-

-

2015

baik

-

-

keterangan

7

gedung
kantor
2.

bangunan
parkir
terbuka
semi
permanen

untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima terhadap para pencari
keadilan, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2018 telah
membangun mushola “al-ikhlas” dengan biaya pengadaannya berasal dari
swadaya para anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun.
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4.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar
a.

Pengelolaan Sarana Dan Prasana

setiap periode tahun anggaran berjalan, Pengadilan Militer III-14 Denpasar
seantiasa merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk tahun anggaran
berikutnya. namun dalam setiap pengajuan rencana kebutuhkan tersebut, belum
semuanya dapat direalisasikan. dalam tahun anggaran 2019, Pengadilan Militer
III-14 Denpasar melaksanakan pengadaan sarana dan renovasi gedung dengan
nilai pagu anggaran sebesar Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta
rupiah). dari pagu tersebut, realisasi pengadaan sarana diuraikan dalam tabel
dibawah ini :

no.
1

uraian pengadaan

nilai

pengadaan perangkat pengolah data

Rp. 234.000.000,-

dan komunikasi dan renovasi gedung
total nilai

Rp. 234.000.000,tabel daftar pengadaan

dalam pengelolaan sarana dan prasarana Pengadilan Militer

III-14 Denpasar

akan melaporkan sebagai berikut :

1. sarana dan prasarana gedung
sarana dan prasarana gedung yang meliputi aset tetap barang milik negara
yang terdiri dari tanah, gedung dan bangunan kantor permanen dengan luas 1.365
m2 yang

digunakan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah milik

Mahkamah Agung RI eks kantor pengadilan tinggi Denpasar dan saat ini telah
tercatat dalam simak BMN dan dipertanggung jawabkan Pengadilan Militer III-14
Denpasar. sedangkan untuk rumah dinas baik rumah dinas kadilmil maupun para
hakim sampai saat ini belum ada sehingga kaDilmil dan para hakim menempati
rumah kontrakan di luar.
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gedung yang digunakan sebagai kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar
sejak beroperasi pada tanggal 29 september 2011 hingga saat ini masih
menempati gedung bekas pengadilan tinggi Denpasar, yang kemudian direnovasi
dan diresmikan penggunaannya sebagai kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar
yang disaksikan oleh sekretaris dirjen baDilmiltun mari h. sugiyoto, sh., cn. dan
kepala biro perlengkapan badan urusan administrasi h. ade usman, sh., mh. pada
tanggal 29 september 2011.
kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar berlokasi di wilayah kota Denpasar,
tepatnya di jalan yos sudarso no. 1 Denpasar barat-bali.
2. sarana dan prasarana fasilitas kantor
sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan aset tetap
barang milik negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya.
peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor, alat
elektronik dan seluruh inventaris kantor. sedangkan aset tetap lainnya adalah aset
tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan yang diperoleh dan
dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai. barang milik negara yang termasuk
dalam katagori ini adalah koleksi peRpustakaan/buku dan barang bercorak
kesenian/kebudayaan.
a.

pengadaan
pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Militer III-14 Denpasar

tahun anggaran 2019 berupa pengadaan pengolah data dan komunikasi
dan renovasi gedung guna mendukung proses penyelesaian perkara
sebesar Rp. 234.000.000,- (dua ratuys tiga puluh empat juta rupiah) yang
telah direalisasikan pada semester II tahun 2019 berupa :
b.

3 (tiga) unit laptop dan renovasi ruang kepala

pemeliharaan
-

perawatan kendaraan roda 4 (empat) untuk pejabat sebanyak 2

(dua) unit terdiri dari 1 mobil toyota innova tahun 2005 dan 1 mobil
grand livina tahun 2011 sebesar Rp. 60.636.000,- (enam puluh juta
enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
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-

perawatan kendaraan operasional roda 2(dua) sebanyak 5(lima)

unit terdiri dari 2 motor megapro tahun 2007, 1 honda supra x tahun
2007, dan 2 gl max sebesar Rp. 14.270.000,- (empat belas juta dua
ratus tujuh puluh ribu rupiah).
c.

penghapusan sarana dan prasarana
dari seluruh aset BMN di Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang

terdaftar dalam aplikasi simak BMN, terdapat beberapa BMN yang
mengalami rusak berat/parah, sehingga tidak dapat dipergunakan atau
diambil manfaatnya lagi. BMN yang rusak parah/berat ini dalam tahun 2019
Pengadilan Militer III-14 Denpasar sudah dIIdentifikasi jenis barang, jumla
serta nilainya, telah mengajukan penghapusan ke kpknl, namun sampai
saat ini belum ada yang turun.

5. Pengadilan Militer III-15 Kupang
a. pengelolaan sarana dan prasana
1. operasional dan pemeliharaan kantor
a.

pemeliharaan gedung dan bangunan
Pengadilan

Militer

III-15

Kupang

telah

melaksanakan

pemeliharaan terhadap gedung dan bangunan.nomor SPk :
W3.Mil-04/06/PL.04/II/2019 tanggal kontrak : 13 februari 2019 nilai
kontrak : Rp.64.000.000,- pelaksana : cv. satria
b.

pengadaan pakaian dinas pegawai, pakaian satpam, sopir dan
pramubakti
nomor SPk : W3.Mil-04/01/KS.00/II/2019 tanggal kontrak : 07
februari 2019 nilai kontrak : Rp.16.471.000,-pelaksana : penjahit
serasi taylor

c.

sewa rumah dinas hakim
nomor SPk : W3.Mil-04/28/Pl.01/VIII/2019 tanggal kontrak : 01
agustus 2019 nilai kontrak : Rp.40.800.000,-pelaksana : fortuna
kost
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2. sarana dan prasarana (gedung)
a.

perangkat pengolah data dan komunikasi (laptop hakim)
nomor SPk : W3.Mil-04/18/PL.04/IX/2019 tanggal kontrak : 02
september 2019
nilai kontrak : Rp.24.199.680,-pelaksana : cv. solusi arya prima

b.

pengadaan peralatan fasilitas perkantora/pabx
nomor SPk : W3.Mil-04/16/PL.04/IX/2019 tanggal kontrak : 02
september 2019
nilai kontrak : Rp.60.000.000,-pelaksana : cv. kawan lama mandiri

6. Pengadilan Militer III-16 Makassar
a.

Sarana Dan Prasarana Gedung
Pengadilan Militer III-16 Makassar telah menempati gedung kantor baru
di jalan batara bira km. 16 no.5 baddoka Makassar sejak tanggal 19 agustus
2013. penempatan gedung kantor baru ini berdasarkan peresmian langsung
oleh ketua Mahkamah Agung repuplik indonesia bapak dr. hm. hatta ali,
sh,.mh di pengadilan negeri tenggarong kalimantan timur pada tanggal 22
mei 2013. sarana dan prasarana kantor Dilmil III-16 Makassar sebagian
besar merupakan pengadaan sendiri dari Mahkamah Agung.
untuk tertib pengadministrasian sarana dan prasarana gedung kantor
Pengadilan Militer III-16 Makassar telah dilaksanakan pengadministrasian
tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara ke dalam aplikasi,
sistem informasi manajemen akuntansi keuangan barang milik negara (simak
BMN) serta pemBUAtan kib (kartu inventaris barang) tanah. biaya
pemeliharaan gedung kantor pada tahun 2019 sebesar Rp. 132.172.000,(seratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk
dilaksanakan dan diperuntukkan sebagaimana mestinya dan sesuai aturan
yang berlaku dengan nilai realisasi sebesar Rp. 124.253.972,- (seratus dua
puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh
dua rupiah) atau sebesar 94,01%.
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b. pengadaan
Pengadilan Militer III-16 Makassar di tahun anggaran 2017 tidak
mendapatkan pagu anggaran pengadaan tanah untuk rumah dinas,
meskipun telah diusulkan setiap tahun anggaran sejak tahun 2012.
untuk tertib pengadministrasian sarana dan prasarana gedung kantor
Pengadilan Militer III-16 Makassar telah dilaksanakan pengadministrasian
tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara ke dalam aplikasi,
sistem informasi manajemen akuntansi keuangan barang milik negara (simak
BMN) serta pembuatan KIB (kartu inventaris barang) tanah.
c. pemeliharaan
biaya

pemeliharaangedung

kantor

pada

tahun

2019

sebesar

Rp.

33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus rupiah) yang telah dilaksanakan
dan diperuntukkan sebagaimana mestinya dan sesuai aturan yang berlaku.

1. Sarana Dan Prasarana Fasilitas Gedung
sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan aset tetap
barang milik negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya.
peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor,
alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor. sedangkan aset tetap lainnya
adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan
ke dalam kelompok tanah, perlatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang
diperoleh dan dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai. barang milik negara
yang termasuk dalam kategori ini adalah koleksi peRpustakaan/buku dan
barang bercorak kesenian/kebudayaan.

a) Pengadaan
pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Militer III-16 Makassar tahun
anggaran 2019 berupa pengadaan pengolah data dan komunikasi guna
mendukung proses penyelesaian perkara (sipp) serta kesekretariatan
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah direalisasikan
pada semester i tahun anggaran 2019, berupa :
- 4 (empat) unit laptop
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b) Pemeliharaan
- perawatan kendaraan pejabat roda 4 (empat) sebanyak 2 (dua) unit
sebesar Rp. 51.952.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus lima dua ribu
rupiah)
- perawatan kendaraan operasional roda 2 sebanyak 5 (lima) unit sebesar
Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

d. Penghapusan
dalam tahun 2019 Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak ada
penghapusan aset kantor berupa sarana dan prasarana fasilitas kantor.
7. Pengadilan Militer III-17 Manado
a. Sarana Dan Prasarana
1. sarana dan prasarana gedung

sampai saat ini Pengadilan Militer III-17

Manado belum mempunyai gedung kantor yang tetap hanya mempunyai
gedung kantor kontrakan dengan menggunakan DIPA BUA nomor :
005.01.2.663360/2019 tanggal 5-12-2018 dari Mahkamah Agung RI, karena
sampai saat ini Pengadilan Militer III-17 Manado belum memiliki sarana dan
prasarana gedung tersebut.

b. Pengadaan
dalam Tahun anggaran 2019 Dilmil III-17 Manado mendapatkan DIPA BUA
dan DIPA dirjen yang diperuntukkan sebagai operasional perkantoran,
belanja pegawai dan belanja modal. sedangkan untuk kegiatan peningkatan
sarana dan prasarana gedung kontrak Pengadilan Militer III-17 Manado
pada tahun 2019 sudah selesai pengadaan perlengkapan sarana gedung.
b. pemeliharaan. pengelolaan sarana dan prasarana Pengadilan Militer III17

Manado

mencakup

segala

barang

yang

dipergunakan

dalam

melaksanakan tugas pokok dan tugas administrasi peradilan, baik barang
bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan bagian dari barangbarang kekayaan milik negara, termasuk di dalamnya semua sarana
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prasarana yang dapat dikelola dalam suatu sistem akuntansi instansi (sai).
pedoman/penata usahaan barang-barang milik/kekayaan negara dalam
lingkup Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) lingkungan peradilan diatur
sesuai

surat

keputusan

Mahkamah

Agung

RI

nomor

:

MA/SEK/173.A/SK/XI/2005 tanggal 21 nopember 2005 yang mempunyai
tujuan sebagai berikut :

1)

penghematan keuangan negara.

3)

tertib administrasi barang.

2)

menghitung kekayaan negara.

4)

memudahkan pengawasan barang milik/kekayaan negara.

5) sebagai

bahan informasi bagi penyelenggaraan manajemen pengurusan barang
mulai dari :

a)

perencanaan dan penentuan kebutuhan barang.

pengadaan barang.
pemeliharaan barang.
barang.

c)

penyimpanan dan pendistribusian barang.
e)

pengawasan barang.

f)

b)
d)

penghapusan

biaya pemeliharaan, perawatan dan pengecatan

bangunan

kantor permanen masih mengunakan sarana dan prasarana gedung kantor
kontrakan, sehingga pemeliharaan dan perawatan

gedung kantor,

Pengadilan Militer III-17 Manado pada tahun 2018 anggaran DIPAnya
digunakan untuk perbaikan dan perawatan gedung kantor kontrakan
tersebut.

c.

mutasi balik nama dan penghapusan
pada tanggal 6 juli 2009 telah dilaksanakan proses balik nama kendaraan
dinas roda 4 (empat) yaitu 1 (satu) unit mobil toyota innova dan pada tanggal
11 april 2012 kendaraan roda 2 (dua) yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda
gl max yang telah diserahterimakan dari Mahkamah Agung RI ke Pengadilan
Militer III-17 Manado. setelah itu sampai dengan tahun 2019 Pengadilan
Militer III-17 Manado belum pernah melakukan mutasi atau balik nama
kendaraan dinas. penghapusan dilakukan dengan cara menghapuskannya
dari daftar barang berdasarkan surat keputusan penghapusan barang milik
negara oleh pejabat yang berwenang, sebab-sebab lain secara normal dapat
diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, apabila antara lain
hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam,
serta terkena dampak dari terjadinya force majeure, untuk Dilmil III17

91

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2019
Manado sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 belum melaksanakan
penghapusan kendaraan dinas.

2

sarana dan prasarana fasilitas gedung
sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi

pengelolaan aset tetap

barang milik negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya.
peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor,
alat elektronik dan seluruh inventaris kantor. sedangkan aset tetap lainnya
adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan
ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
yang diperoleh dan dimanfaatkan dalam kondisi siap pakai. barang milik
negara yang termasuk dalam kategori ini adalah koleksi perpustakaan/buku
dan barang bercorak kesenian/kebudayaan antara lain :

a. pengadaan.
Pengadilan Militer III-17 Manado sejak awal bulan januari 2019 sampai
dengan akhir bulan Desember 2019 telah mengadakan pengadaan alat
pengolah data yaitu laptop 2 unit @ Rp. 13.000.000 dengan total anggaran
Rp. 26.000.000,-.

b. pemeliharaan

pengadilan

militer III-17 Manado

tahun 2019

telah

melaksanakan kegiatan :
1) perawatan gedung kantor / khusus, kegiatan perawatan gedung kantor
/ khusus

sebanyak 1 (satu) unit yang terdiri dari perawatan gedung

kantor, sehubungan dengan hal itu Pengadilan Militer III-17 Manado
telah memiliki tanah, namun belum terealisasi pembangunan.
perawatan sarana dan prasarana kantor
(empat) sebanyak 2 (dua) unit.
sebanyak 5 (lima) unit.

2)

a) perawatan randis roda-4

b) perawatan randis roda-2 (dua)

c) perawatan sarana gedung kantor. sarana

dan prasarana fasilitas gedung pada Pengadilan Militer III-17 Manado
belum memadai bila dihubungkan dengan standarisasi kebutuhan
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rencana Mahkamah Agung RI untuk semua badan peradilan, apalagi
fasilitas yang tersedia belum cukup menunjang untuk pelaksanaan tugas
pemeliharaan gedung dan bangunan kantor Pengadilan Militer III17 Manado sudah dilaksanakan dengan pagu awal Rp.15.000.000,(lima belas juta rupiah), tambahan pagu revisi pok di akhir tahun 2019
sebesar Rp. 29.160.000,- (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh
ribu rupiah) sehingga total pagu pemeliharaan gedung dan bangunan
menjadi sebesar Rp. 44.160.000,- (empat puluh empat juta seratus
enam puluh ribu rupiah) terealisasi sampai akhir tahun anggaran 2019
Rp. 44.050.650- (empat puluh empat juta sembilan puluh ribu enam
ratus lima puluh rupiah) sisa Rp. 69.350,- (enam puluh sembilan ribu tiga
ratus lima puluh rupiah).

4) perawatan kendaraan roda 2 (dua) 5

(lima) unit dan roda 4 (empat) 2 (dua) unit, untuk tahun anggaran 2019
pagu awal sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah),
terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 sebesar
7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sisa Rp. 0,- (nol rupiah).
sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp. 27.000.000,(dua puluh tujuh juta rupiah) setelah mengalami revisi pok untuk
memenuhi kebutuhan anggaran pagu menjadi Rp. 32.750.000 (tiga
puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terealisasi sampai
dengan akhir tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 32.750.000 (tiga puluh
dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sisa Rp. 0,- (nol rupiah).
perawatan untuk sarana dan prasarana kantor lainnya,

5)

pagu awal

anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua
ratus lima puluh rupiah) setelah revisi pok untuk memenuhi kebutuhan
anggaran pagu menjadi Rp.18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus
lima puluh ribu rupiah), sampai dengan akhir tahun anggaran 2019
terealisasi Rp.18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah) sisa Rp. 0,- (nol rupiah) dana tersebut adalah untuk perawatan/
perbaikan air conditioner (ac), perawatan / perbaikan alat pengolah data
(komputer, laptop, printer) serta untuk perawatan/perbaikan mesin foto
copy dan genset.
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c. penghapusan
bahwa selama tahun 2019 Pengadilan Militer III-17 Manado

tidak

melaksanakan penghapusan aset yang berupa sarana dan prasarana
fasilitas gedung dan penghapusan sarana dan prasarana fasilitas kantor,
karena Dilmil III-17 Manado telah melaksanakan penghapusan barang milik
negara / kakayaan negara berupa peralatan kantor (meubelair) sejumlah 100
item berdasarkan surat keputusan sekretaris Mahkamah Agung republik
indonesia nomor : 522/SEK/SK/IX/2018 tanggal 27 september 2018 tentang
penghapusan barang milik negara / kakayaan negara berupa peralatan
kantor (meubelair) pada Pengadilan Militer III-17 Manado.

8. Pengadilan Militer III-18 Ambon
a. Pengadaan sarana dan prasarana.
dalam tahun anggaran 2019, Pengadilan Militer III-18 Ambon melaksanakan
pengadaan sarana prasarana berupa alat pengolah data dan komunikasi
dengan nilai seluruhnya Rp. 38.700.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus
ribu rupiah). daftar pengadaan sarana dan prasarana tersebut diuraikan
dalam table dibawah ini:

Tabel Daftar Pengadaan Sarana Dan Prasarana

No

Uraian

Merk/

Jumlah

Nilai

4

5

Keterangan

Tipe
1

2

1

laptop

3
acer

3 (tiga)

Rp.38.700.000,

unit

-

6
digunakan oleh
hakim (untuk
aplikasi sipp)
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2. sarana prasarana yang dimiliki dan masih digunakan
a. tanah dan gedung kantor
1) Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menempati gedung kantor baru yang
berlokasi di jalan jenderal sudirman batu merah kota Ambon, yang berdiri diatas
tanah seluas 2.000 m2 .dengan nilai aset sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah). tanah ini telah memiliki sertifikat dengan hak pakai nomor 19 dan
20 tanggal 10 april 2007.
2) tanah eks rumah dinas ketua pengadilan tinggi Ambon telah menjadi tanah
milik Pengadilan Militer III-18 Ambon sejak tanggal 14 januari 2014 dengan luas
870 m2 yang terletak di desa hative kecil Ambon.

b. peralatan dan mesin
barang milik negara peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer
III-18 Ambon dapat dibedakan menjadi :
1) kendaraan dinas
2) alat pengolah data dan komunikasi
3) inventaris kantor lainnya berdasarkan pengelompokan diatas, aset peralatan
dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam tahun 2019
yaitu:

1) kendaraan dinas
kendaraan dinas roda 4 (empat) pada Pengadilan Militer III-18 Ambon
sebanyak 1 (satu) unit.

tabel dibawah merupakan rincian kendaraan

dinas:
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Tabel Daftar Kendaraan Dinas
no

uraian

tipe/tahun

jumlah

kondisi

keterangan

1 unit

rusak

digunakan

ringan

untuk

perolehan
1

kendaraan

avansa

dinas roda

tahun

4

2011

operasional
kantor

dan

operasional
jabatan
kepala.

2) alat pengolah data dan komunikasi

Tabel daftar alat pengolah data dan komunikasi.
no

nama barang

jumlah

unit

kondisi

ket

1

2

3

4

5

6

1

pesawat telephone

37

Buah

baik

2

faximile

1

Buah

baik

3

p.c. unit

9

Buah

baik

4

laptop

11

Buah

baik

5

cpu(peralatan

Buah

baik

7

Buah

baik

(peralatan 2

Buah

baik

personal 5

komputer)
6

printer(peralatan
personal komputer)

7

scanner

personal komputer)
8

server

2

Buah

baik

9

router

1

Buah

baik
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sarana dan prasarana yang diterima dari Mahkamah Agung RI pada tanggal 26
Desember 2019 untuk pendukung e-court adalah berupa :

tabel daftar sarana dan parasarana pendukung e-court

3.

no

nama barang

jumlah

unit

kondisi

keterangan

1

2

3

4

5

6

1

server fujitsu

1

Buah

baik

2

rak server

1

Buah

baik

3

vestouch i kios

1

Buah

baik

4

pc hp all in

3

Buah

baik

5

apc upSPc

3

Buah

baik

pemeliharaan sarana dan prasarana
pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara rutin sesuai program
kerja yang telah disusun. upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran
DIPA 01.

pemeliharaan yang dilakukan meliputi:

- pemeliharaan gedung dan bangunan kantor.
- pemeliharaan peralatan dan mesin yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan
dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor
lainnya.

4.

penghapusan sarana dan prasarana.
Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam penggunaan dan pengolaan barang
milik negara berdasakan kondisi barang yang rusak berat, maka kami
mengajukan permohonan penghapusan berdasarkan permohonan dimaksud,
diterbitkan surat keputusan dari sekretaris Mahkamah Agung RI yaitu :
-

surat

keputusan

sekretaris

Mahkamah

Agung

RI

nomor

363/SEK/SK/V/2019 tanggal 1 mei 2019 tentang penghapusan barang milik
negara/kekayaan

negara

berupa

peralatan

kantor

(meubelair)

pada

Pengadilan Militer III-18 Ambon.
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9. Pengadilan Militer III-19 Jayapura
a. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana
sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-19
Jayapura merupakan aset barang milik negara (BMN) yang digunakan
sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Pengadilan Militer

III-19 Jayapura. wujud dari sarana dan

prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung
kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor serta inventaris lainnya baik
yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan
akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi simak-BMN (sistem
informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara) yang telah
dijalankan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura selaku uakpb (unit
akuntansi kuasa pengguna barang) dimana laporan disampaikan secara
periodik per semester ke Pengadilan Militer Tinggi Surabaya dan
Pengadilan Tinggi Agama Jayapura selaku uappb-w (unit akuntansi
pembantu pengguna barang wilayah) dan juga melakukan rekonsiliasi ke
kpknl (kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang) Jayapura secara
periodik per semester.
setiap periode tahun anggaran berjalan, Pengadilan Militer III-19
Jayapura

senantiasa

prasaranauntuk

tahun

pengajuanrencana

merencanakan
anggaran

kebutuhan

kebutuhan

berikutnya.

tersebut,

namun

belum

sarana

dan

dalam

setiap

semuanya

dapat

direalisasikan. dalam tahun anggaran 2019, Pengadilan Militer III-19
Jayapura melaksanakan pengadaan sarana dengan nilai pagu anggaran
sebesarRp. 140.000.000,-,- (seratus empat puluh juta rupiah). dari pagu
tersebut, realisasi pengadaan sarana diuraikan dalam tabel di bawah ini :
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tabel daftar pengadaan sarana
No
1.

Uraian pengadaan
Pengadaan perangkat

Nilai
Rp.

139,703,500

pengolah data dan
komunikasi
Total nilai

A.

Rp.

139,703,500

tanah dan gedung kantor
gedung kantor Pengadilan Militer III-19 Jayapura berlokasi di jl.
samratulangi no. 17, dok v atas, Jayapura, papua. gedung kantor ini
masih menumpang pada gedung kantor Oditurat Militer IV-20
Jayapura, dan berada dalam satu komplek dengan kantor Kumdam
XVII/Cenderawasih.

B.

peralatan dan mesin
BMN peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer
III-19 Jayapura dapat dibedakan menjadi :
1. kendaraan dinas
2. alat pengolah data dan komunikasi
3. inventaris kantor lainnya
berdasarkan pengelompokan di atas,aset peralatan dan mesin
yang dimiliki Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam tahun 2019
yaitu :
1. kendaraan dinas
kendaraan dinas di Pengadilan Militer III-19 Jayapura
terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 2 (dua) unit,
dimana 2 (dua) unit dibiayai dari anggaran Mahkamah Agung RI.
sedang kendaraan dinas roda dua sebanyak 5 (lima) unit. tabel
di bawah merupakan rincian kendaraan dinas :
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tabel daftar rincian kendaraan dinas dan statusnya saat ini.

no

uraian

keterangan

status

station wagon (toyota
1.

kijang inova tahun
2005)

peralatan dan mesin

rusak ringan

peralatan dan mesin

baik

peralatan dan mesin

rusak ringan

peralatan dan mesin

rusak ringan

nf 125 sc tahun 2007) peralatan dan mesin

rusak ringan

station wagon
2.

(daihatsu terios tahun
2011)

4

sepeda motor (honda
gl max tahun 2005)

5.

sepeda motor (honda
nf 125 s tahun 2005)

6.

7.

sepeda motor (honda

sepeda motor (honda
megapro tahun 2007) peralatan dan mesin

8.

sepeda motor (honda
megapro tahun 2007) peralatan dan mesin

1.

rusak ringan

rusak ringan

pemeliharaan sarana dan prasarana
pemeliharaan sarana dan prasana dilakukan secara rutin
sesuai program kerja yang telah disusun. upaya pemeliharaan ini
didukung oleh anggaran dari DIPA 01. pemeliharaan yang dilakukan
meliputi :
•

pemeliharaan

gedung

dan

bangunan

kantor

senilai

Rp.68.750.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah).
•

pemeliharaan

peralatan

dan

mesin,yang

terdiri

dari

pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah
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data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya. senilai
Rp.123.420.000,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus dua
puluh ribu rupiah).

2.

penghapusan sarana dan prasarana
dari seluruh aset BMN di Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang terdaftar
dalam aplikasi simak-BMN, terdapat beberapa BMN yang mengalami
rusak parah, sehingga tidak dapat dipergunakan atau diambil manfaatnya
lagi. BMN yang rusak parah ini sudah dIIdentifikasi jenis barang, jumlah
serta nilainya, dan saat ini sedang dalam proses pengajuan ke kpknl untuk
dilakukan penghapusan

C.

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
1.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
pemanfaatan teknologi informasi dalam lembaga publik merupakan suatu

keniscayaan. hal itu terkait dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik melalui proses kerja yang lebih efektif dan efisien. pengelolaan
website pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya mengambil
peranan penting dalam keterbukaan informasi.melalui pengelolaan website yang
berisikan informasi mengenai transparansi keuangan baik keuangan perkara
maupun DIPA serta transparansi putusan.
adapun data alamat website Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan
jajarannya aktifasinya sebagai berikut :
no

1

satker

Dilmilti

email

III milti.sby@Dilmil.org

hosting

hosting

packages

provider

20 mbps

Surabaya
2

Dilmil

III-12 Surabaya@Dilmil.org

20 mbps

Surabaya
3

Dilmil
Madiun

III-13 Madiun@Dilmil.org

10 mbps

status

indihome

baik,

telkom

lancar

indihome

baik

telkom

lancar

bits net

baik
lancar
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4

Dilmil

III-14 Denpasar@Dilmil.org

30 mbps

Denpasar
5

Dilmil

III-15 Dilmil.@Kupang.org

40 mbps

III-16 Makassar@Dilmil.org

Makassar
7

Dilmil

Dilmil

III-17 Manado@Dilmil.org

50 mbps
10 mbps

III-18 Ambon@Dilmil.org

10 mbps

Ambon
9

Dilmil

lancar

III-19 Jayapura@Dilmil.org

lancar

astinet

Manado
8

telkom

telkom
3 mbps

Dilmil

baik

indihome

Kupang

6

indihome

40 mbps

Jayapura

indihome

baik

telkom

lancar

indihome

baik

telkom

lancar

indihome

baik

telkom

lancar

indihome

baik

telkom

lancar

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer Tinggi III
Surabaya dan jajaran di bidang teknologi dan informasi maka didukung
berbagai perangkat teknologi yaitu :
a. perangkat keras
perangkat keras teknologi informasi (hardware) merupakan semua bagian yang
berkaitan dengan teknologi informasi dalam bentuk fisik.

Pengadilan Militer

Tinggi III Surabaya dalam rangka melaksanakan tugas agar efektif dan esifien
telah menyiapkan sarana dan prasarana kinerja teknologi informasi berupa
perangkat keras sebagai berikut :

no

satker

1 Dilmilti IIISurabaya

jenis barang

jumlah

server

2

printer

53

laptop

14

pc. unit

36

stabilizer

1

router

1

keterangan
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b. perangkat lunak
perangkat lunak yang digunakan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan
jajarannya baik yang berasal dari instansi terkait, Mahkamah Agung, dan
kementerian keuangan serta aplikasi yang diBUAt oleh Pengadilan Militer
Tinggi III Surabaya sendiri adalah:
1. simak BMN;
2. saiba;
3. gpp;
4. SPM;
5. sas;
6. rka kl;
7. sikep;
8. sapk
9. komdanas;
10. sipp
11. aplikasi persediaan;
12. aplikasi laporan terpadu online ;
13. aplikasi perpustakaan.

c. implementasi sipp
sistem informasi penelusuran perkara (sipp), manajemen perkara merupakan
salah satu tugas inti Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.dalam kegiatannya,
proses administrasi dan penyelesaian perkara dari mulai perkara diterima,
diperiksa, diputus dan diselesaikan serta laporannya didukung menggunakan
suatu aplikasi sistem informasi penelusuran perkara (sipp).teknologi tersebut
telah digunakan dan dimanfaatkan dilingkungan Pengadilan Militer Tinggi III
Surabaya sejak 2016.pada tahun 2017 pengdilan militer tinggi III Surabaya dan
Pengadilan

Militer

yang

menggunakan/menerapkan

berada
aplikasi

di

versi

wilayah
3.20

hukumnya

sebagai

sarana

telah
untuk

mewujudkan pelayanan yang prima kepada pencari keadilan, yaitu pada
tanggal/hari perkara diputus “petikan putusan” langsung di unggah melalui
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aplikasi sipp. sebagai payung hukum, dalam penggunaan/penerapan aplikasi
sipp di lingkungan Peradilan Militer adalah:
a.

undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;

b.

surat

keputusan

ketua

Mahkamah

Agung

RI

nomor

1-

144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pegadilan;
dan
c.

surat keputusan ketua Mahkamah Agung RI nomor 026/KMA/SK/II/2012
tentang standar pelayanan pengaduan.

sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun
1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme, yang kemudian dijelaskan dalam keputusan menteri
pendayaan aparatur negara nomor 15 tahun 2008 berupa pedoman reformasi
birokrasi serta undang-undang nomor 55 tahun 2009tentang pelayanan publik,
dan memperhatikan keputusan ketua Mahkamah Agung republik indonesia
nomor ; 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di
pengadilan, maka Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2018 ini
mencanangkan program quick win berupa 5 (lima langkah) dalam peningkatan
integritas pegawai dan peningkatan layanan publik

2.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya
pengelolaan teknologi infomasi
Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan bagian dari upaya
modernisasi lembaga peradilan yang diyakini dapat memberikan keuntungan
dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan. Dalam mendukung
penggunaan SIPP, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kebijakan
diantaranya

yaitu

keputusan

Ketuam

Mahkamah

Agung

nomor

026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang standar pelayanan
peradilan dan keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 144/KMA/SK/VIII/2007
tanggal

28

Agustus

2007

pengadilan , yang kemudian

tentang

digantikan

keterbukaan

dengan

surat

informasi

di

keputusan Ketua
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Mahkamah Agung nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang
pedoman pelayanan informasi di pengadilan.

1.

dukungan aplikasi
Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan beberapa aplikasi
untuk mendukung pelaksanaan tugas. beberapa aplikasi didapatkan dari
pusat, yaitu Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltunma-ri dan kementerian
keuangan, dimana aplikasi ini wajib digunakan dan berlaku secara nasional,
sedang aplikasi selebihnya dibangun secara mandiri oleh pegawai dan
digunakan di internal lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
aplikasi yang dibangun oleh pusat dan digunakan di Pengadilan Militer III12 Surabaya yaitu :
a)

sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), yaitu aplikasi di bidang
perkara.

b)

sistem informasi kepegawaian (SIKEP), yaitu aplikasi di bidang
kepegawaian.

c)

sistem informasi administrasi terpadu Peradilan Militer (Siratmil), yaitu
aplikasi di bidang administrasi.

d)

sistem aplikasi satker (SAS), yaitu aplikasi di bidang keuangan.

e)

sistem laporan bendahara instansi (Silabi), yaitu aplikasi di bidang
keuangan.

f)

sistem pengelolaan rekening terintegrasi (Sprint), yaitu administrasi di
bidang keuangan

g)

online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM
SPAN), yaitu administrasi di bidang keuangan.

adapun aplikasi yang dibangun secara mandiri dan digunakan di internal
Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :
h)

sistem informasi personel Dilmil (sipdil), yaitu aplikasi di bidang
kepegawaian.

i)

survei kepuasan masyarakat (sukma), yaitu aplikasi di bidang
pelayanan publik.
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j)

jaringan pop up informasi (japri), yaitu aplikasi di bidang informasi
umum.

k)

aplikasi surat kepegawaian berbasis teknologi informasi (ask-ti), yaitu
aplikasi di bidang administrasi kepegawaian.

l)

sistem komunikasi dan informasi persidangan (siskominfosid), yaitu
aplikasi di bidang informasi perkara.

beberapa aplikasiyang digunakan di atasmengalami pembaruan
(update) secara berkala, diantaranya yaitu aplikasi sipp dimana hingga
akhir tahun 2019 menggunakan versi terbaru yaitu versi 3.2.0-6 dan aplikasi
sas dimana versi terbaru hingga akhir tahun 2019 yaitu versi 20.0.0.

2.

dukungan jaringan, internet dan server
jaringan komputer dan alat pengolah data di Pengadilan Militer III-12
Surabaya menggunakan jaringan lan (local area connection) dengan sistem
client-server.desain jaringan ini memungkinkan antar komputer untuk saling
berkomunikasi dengan bertukar data, dengan server sebagai penyedia
data.
adapun dalam hal peningkatan bandwith internet, sesuai surat
sekretaris Mahkamah Agung nomor 724/sek/ot.01.1/5/2019 tanggal 26 juni
2019 perihal tambahan penjelasan petunjuk pelaksanaan SP-saba, maka di
bulan juli 2019 Pengadilan Militer III-12 Surabaya menunjuk bitsnet sebagai
penyedia bandwith, dengan Spesifikasi layanan bandwith sebagai berikut :
-

kecepatan akses 55 mbps

-

unlimited traffic and access time

-

ip static / 30

-

network monitoring mrtg

-

support network 24 x 7

-

service level agreement qos 99,5 %
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dengan digunakannya provider bitsnet sebagai penyedia bandwith,
maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menghentikan langganan internet
melalui provider indihome terhitung mulai bulan oktober 2019.
adapun server yang dimiliki dan digunakan di Pengadilan Militer III-12
Surabaya berjumlah 3 (tiga) unit. 1 (satu) unit server merupakan
pengadaan tahun 2009 yang digunakan sebagai server pendukung jaringan
internal, 1 (satu) unit server pengadaan tahun 2015 digunakan sebagai
server pendukung sipp dan 1 (satu) unit server berstatus hibah dari badan
urusan administrasi Mahkamah Agung RI yang diterima di bulan Desember
2019 untuk digunakan sebagai server pendukung e-court. adapun
Spesifikasi masing-masing server sebagaimana diuraikan dalam tabel di
bawah.

tabel data perangkat server
nama alat

Spesifikasi

jumlah

server

merk hp tipe proliant ml150 g5

pendukung

processor

jaringan

e5410 2.33 ghz 2 gb

internal

memory

dual-core

pc2-5300

intel

1

unit

1

unit

xeon

registered

buffered dimms (ddr2-667) 16 gb
max
hard drive up to 8 sas/sata via hba
or raid contoller
storage

controller

sata

raid

controller (raid 0,1,10)
power supply one 650w single nonredundant
os ubuntu
server

merk fujitsu

pendukung

processor

sipp

ac/8t 3.30 ghz 8 mb

intel

xeon

e3-1230v2

memory 2x 4gb dr3-1600 ecc
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os centos
dvr-rw supermulti slimeline
hard drive 2x 300gb sas 6g 10k 2.5”
hot plug
hdd drive bays: 4x2.5”
storage controller raid 0/1 sas based
on lsi megaraid 4port
2x 10/100/1000 mbit ethernet
1x irmc remote management server
3 pcle slots, 1x serial rs-232
125 watt max power consumption
warranty 3/3/3
server

merk fujitsu tipe tx1330m4

pendukung

processor intel xeon e-2134 4c/8t

e-court

3.50 ghz

1

unit

hard drive 2 x hd sata 6g 1tb 7.2k
hot pl 3.5' bc
memory 2 x 16gb 2rx8 ddr4-2666 u
ecc
os centos
optical drive blu-ray triple writer ultra
slim sata
storage controller praid cp400i
power supply modular psu 450w
platinum hp
warranty 3/3/3

3.

implementasi e-court
berdasarkan keputusan dirjen baDilmiltun Mahkamah Agung RI, yang
dimaksud e-court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses
gugatan dan pembayaran biaya perkara secara elektronik serta melakukan
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panggilan sidang secara elektronik, yang terintegrasi dan tidak teRpisahkan
dengan sipp (sistem informasi penelusuran perkara).
secara umum, e-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk
pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya
perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang
dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan
secara elektronik.
aplikasi

administrasi

perkara

berbasis

online

ini

merupakan

implementasi peraturan ma no. 3 tahun 2018 tanggal 29 maret 2018
tentang pedoman administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dan
resmi diundangkan pada 4 april 2018. e-court merupakan upaya untuk
mewujudkan tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan. layanan yang tersedia dalam e-court antara lain :
-

e-filing (pendaftaran perkara online di pengadilan)

-

e-payment (pembayaran panjar biaya perkara online)

-

e-summons (pemanggilan pihak secara online)

-

e-litigation (persidangan secara online)

pilihan layanan peradilan yang tersedia dalam aplikasi e-court saat ini
masih belum dapat dIImplementasikan di lingkungan Peradilan Militer III-12
Surabaya. hal ini dikarenakan :
a.

perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak
melalui proses pendaftaran, namun melalui pelimpahan perkara dari
Oditurat Militer III-11 Surabaya.

b.

perkara yang diselesaikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah
perkara pidana dan pelanggaran saja. dalam penyelesaian perkara di
atas tidak terdapat biaya perkara sebelum dan selama proses
persidangan. biaya perkara yang muncul adalah biaya perkara yang
dibebankan kepada terdakwa / negara sesuai besaran yang
diucapkan

oleh

hakim

saat

pembacaan

putusan

di

persidangan.Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga tidak mengelola
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biaya

perkara

dimaksud.pengelolaan

biaya

perkara

menjadi

kewenangan Oditurat Militer III-11 Surabaya.
c.

pemanggilan pihak bukan merupakan kewenangan Pengadilan Militer
III-12 Surabaya, namun kewenangan Oditurat Militer III-11 Surabaya.

4.

implementasi sipp
sistem informasi penelusuran perkara (sipp) adalah aplikasi teknologi
berbasis web yang ditujukan untuk memberikan informasi perkara kepada
masyarakat. sipp juga dapat digunakan oleh pimpinan untuk memonitor
kinerja hakim.sipp dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi
internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efesien, monitoring dan
pengawasan dan memudahkan masyarakat pencari informasi perkara
untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan
berbiaya murah.
dalam mendukung penggunaan sipp, Mahkamah Agung telah
mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu keputusan ketua
Mahkamah Agung nomor 026/kma/sk/II/2012 tanggal 9 februari 2012
tentang standar pelayanan peradilan dan keputusan ketua Mahkamah
Agung nomor 144/kma/sk/vIII/2007 tanggal 28 agustus 2007 tentang
keterbukaan informasi di pengadilan, yang kemudian digantikan dengan
surat keputusan ketua Mahkamah Agung nomor 1-144/kma/sk/i/2011
tanggal 5 januari 2011 tentang pedoman pelayanan informasi di
pengadilan.

selanjutnya

kepala

Pengadilan

Militer

III-12

Surabaya

menindaklanjuti dengan mengeluarkan keputusan kepala Pengadilan Militer
III-12 Surabaya nomor w3-w3-mil01/01/hk.04/i/2019 tanggal 25 januari
2019 tentang penunjukan tim implementasi aplikasi sipp pada Pengadilan
Militer III-12 Surabaya.
aplikasi sipp telah mengalami beberapa kali perkembangan dan
pembaruan versi.versi terbaru yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-12
Surabaya di tahun 2019 adalah versi 3.2.0-6.pembaruan versi ini
sehubungan dengan adanya penyesuaian fitur pnbp dengan peraturan
pemerintah nomor 5 tahun 2019.dan sebagai upaya untuk memastikan
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tingkat kepatuhan pengisian data sipp dalam hal validitas, akurasi dan
ketepatan waktu pengisian, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya
menggunakan aplikasi mis (monitoring implementasi sipp).aplikasi mis
terbaru yang digunakan yaitu versi 3.0.3.
sampai dengan akhir tahun 2019 dapat dilaporkan bahwa kondisi sipp
di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan rasio penanganan
perkara sebesar 96,48 %.

3.

Pengadilan Militer III-13 Madiun
pengelolaan teknologi informasi
1)

implementasi e-court
e-courtadalahlayananbagipengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara

secara online, mendapatkan taksiran panjar / biaya perkara secara online,
pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran
elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.
a. e-filing (pendaftaran perkara online di pengadilan)
b. e-payment (pembayaran panjar biaya perkara online)
c. e-summons (pemanggilan pihak secara online)
d. e-litigation (persidangan secara online)
namun, untuk saat ini, jajaran Pengadilan Militer III-13 belum
menggunakan e-court dikarenakan perkara yang ditangani adalah perkara
pidana dan pelanggaran.sementara e-court sendiri adalah untuk perkara
perdata. namun seiring dengan perkembangan tehnologi informasi ti
kedepan sesuai visi misi Mahkamah Agung RI maka e-court juga
akandigunakan untukperkara pidana.
2)

implementasi sipp
sipp (sistem informasi penelusuran perkara) merupakan salah satu

aplikasi berbasis web, peran aplikasi sistem informasi penelusuran perkara
(sipp) dalam mewujudkan Peradilan Militer yang modern,dalam peningkatan
manajemen perkara serta kemudahan masyarakat pencari keadilan untuk
memperoleh informasi perkara, kegunaan dari sipp selain untuk mempermudah
administrasi perkara juga sebagai alat penelusuran terhadap data perkara yang
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masuk di Pengadilan Militer III-13 Madiun mulai dari register perkara, status
perkara hingga perkara tersebut di putus.
seluruh informasi perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-13
Madiun dapat di akses oleh publik secara gratis, di tahun 2019 ini Pengadilan
Militer III-13 Madiun telah menerapkan aplikasi sipp versi 330-1. dasar
dibentuknya sipp adalah uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,
surat keputusan ketua mari nomor : 1-144/kmassk/i/2011 tentang pedoman
pelayanan informasi di pengadilan dan surat keputusan ketua Mahkamah
Agung republik indonesia nomor 026 / KMA / SK / II / 2012 tentang standart
pelayanan pengadilan.
pada tahun 2019, versi sipp di Pengadilan Militer III-13 Madiun
mengalami peningkatan, di awal tahun 2019, masih menggunakan versi 3205.pada tanggal29 maret 2019ditingkatkan ke versi 320-6.pada tanggal 13
september 2019 ditingkatkan ke versi 330.pada tanggal 14 september 2019
ditingkatkan ke versi 330-1.peningkatan versi tersebut didasari adanya
penyempurnaan aplikasi sipp (sistem informasi penelusuran perkara) yang
terus berkembang.
sarana

pendukung

teknologi

informasi

terkait

sipp

(sistem

informasi

penelusuran perkara) di Pengadilan Militer III-13 Madiun meliputi :
1. komputer server dengan SPesifikasi :
a.

merk

: fujitsu primergy rx100 s7 server.

b.

cpu

: intel (r) xeon (r) cpu e3-1230 v2 @ 3.30 ghz

c.

memory

: 8 gb

d.

hard disk

: 300 gb

e.

os

: linux centos 7

2. router
a.

merk

: mikrotikrb1100ahx2

b.

cpu

: freescale p2020 1066mhz dual core

c.

main storage : 64 mb

d.

ram

: 1,5 gb

e.

lan port

: 13 port

f.

os

:routeros
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3. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan e- court Mahkamah
Agung, pada bulan juli tahun 2019, terdapat peningkatan bandwidth
yang bersumber dari dana babun ma-ri, dari yang semula 10 mbps
dedicated, meningkat menjadi 60 mbps dedicated 1:1. domestic dan
internasional.
4. bahwa dalam mendukung pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan
tranparansi peradilan pada bulan november Pengadilan Militer III-13
mendapatkan dukungan dari Mahkamah Agung berupa :
a.

b.

server dengan SPesifikasi :
1) merk

: fujitsu tx1330m4

2) cpu

: intel xeon e-2134

3) memory

: 32 gb

4) hard disk

: 2 x 1tb

komputer PTSP
1) merk

: hp aio proone 600 g5

2) cpu

: intel core i5

3) ram

: 4gb

4) hard disk

: 1tb

5) os

: windows 10

c. ups

d.

e.

1) merk

: apc back-up bx1400u-ms

2) dayakeluar

: 1400va/700w

3) form factor

: tower

kiosk touchscreen
1) merk

: vestouch

2) os

: android

3) diSPlay

: 21,5 inch

rak server
1) merk

: indorack

2) ukuran

: 19 inch

3) jenis

: close rack glass door
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1. komputer client yang berfungsi untuk input data perkara berdasarkan
tupoksi masing-masing, rata-rata menggunakan komputer yang
memadai serta menggunakan system operasi windows 7 atau
diatasnya.
sinkronisasi data dari server local ke server Mahkamah Agung dilakukan
setiap hari agar data perkara selalu terupdate.sipp (sistem informasi
penelusuran perkara) web Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan alamat
www.sipp.Dilmil-Madiun.go.id juga dilakukan sinkronisasi setiap hari
sehingga data sipp web Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bisa diakses
oleh masyarakat umum selalu terupdate.
one day one publish merupakan pelayanan kepada public bahwa
Pengadilan Militer III-13 Madiun mempublikasikan informasi perkara pada
hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. hal ini dapat terlaksana
karena pada aplikasi sipp (sistem informasi penelusuran perkara) versi 3301 telah terintegrasi dengan direktori putusan Mahkamah Agung, sehingga
memudahkan majelis hakim dalam mengupload putusan dan pada hari itu
juga putusan tersebut dapat langsung terupload ke direktori putusan
Mahkamah

Agung

(https://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk

dipublikasikan. sejauh ini one day one publish pada pengadilanmiliter III-13
Madiun sudah terlaksana dan akan terus ditingkatkan.

4.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar
pengelolaan teknologi informasi
penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan sipp yang
dimiliki oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk mendukung kegiatan
sipp sebagai berikut :
a. perangkat keras yang dimilik Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk
mendukung kegiatan sipp sebagai berikut :
1. server sipp

: 2(dua) unit

2. router

: 1(satu) unit

3. personal komputer

: 6(enam) unit
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4. laptop

: 3(tiga) unit

5. scanner

: 1(satu) unit

6. ups
7. perangkat jaringan lan
b. perangkat lunak untuk mendukung kegiatan sipp di Pengadilan Militer III-14
Denpasar sebagai berikut :
1. aplikasi sipp versi 3.3.0 -1
2. sipp web
3. linux/centos
4. anti virus kaSPerskay
5. monitoring versi sipp

infrastruktur jaringan
jaringan

total bandwith internet

50 mbps

internet

nama provider internet

pt. g medya

performa jaringan internet

baik, lancar

wifi dengan layanan internet

tersedia

untuk

dinas

dan

pengunjung

5.

jaringan

koneksi lan

jaringan lokal antara ruangan

lan

performa jaringan lan

baik, lancar

Pengadilan Militer III-15 Kupang
pengelolaan teknologi informasi

a.

perangkat keras
dalam rangka mendukung penyelesaian tugas pokok,Pengadilan Militer III-15

Kupang memiliki server 2 unit (pc) sejumlah19 unit, printer sejumlah 23 unit,
laptop sejumlah 18 unit note book 3unit, dan camera cctv sejumlah 8 unit.
fasilitas layanan publik (desk info) Pengadilan Militer III-15 Kupang yang tersedia
berupa tv lcd 2 unit yang berada di lobby depan dan lobby belakang.
b.

perangkat lunak
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adapun perangkat lunak yang digunakan dalam system operasi komputer pada
Pengadilan Militer III-15 Kupang adalah windows 7, windows 8, windows 10 dan
centos untuk server. dalam rangka mendukung penyelesaian pekerjaan di bidang
keuangan menggunakan aplikasi simak, saiba, sas, komdanas, sirup, SPm, gpp,
persediaan,

monev,

silabi,

simari

dan

rkakl,

di

bidang

kepegawaian

menggunakan aplikasi e-pupns, sapk, simari, simpeg, edoc simpeg, dan
komdanas, serta di bidang perkara menggunakan applikasi siadmil dan direktori
putusan. Pengadilan Militer III-15 Kupang telah memiliki website dengan situs
www.Dilmil-Kupang.go.id dan email dengan alamat emailKupang@Dilmil.org.

c.

implementasi sipp di Pengadilan Militer III-15 Kupang

pada Pengadilan Militer III-15 Kupang implementasi sipp sudahsampai pada
versi terbaru 3.3.0.1 dan juga aplikasi mis (monitoringimplementasi sipp) yang
merupakan aplikasi pengawasan sipp terdiri dari 8submenu, antara lain:
1. beranda
2. data umum
3. pidana
4. penetapan
5. jadwal sidang
6. putus dan minutasi
7. e-doc
8. kinerja.
implementasi terbaru dari sipp adalah siratmil (sistem informasiadministrasi
peadilan militer) yang merupakan aplikasi yang bisa dapatdimonitoring kegiatan
kantor oleh pimpinan dan pimpinan atas mulai daripersuratan, kepaniteraan,
kepegawaian, keuangan dan BMN sertaumum.

6.

Pengadilan Militer III-16 Makassar
pengelolaan teknologi informasi
1. implementasi e-court di lingkungan Peradilan Militer III-16
e-court adlah aseBUAh instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan
terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran
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panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online,
pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen
persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban). aplikasi e-court perkara
diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima
pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu
dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. ruang lingkup aplikasi e-court
adalah sebagai berikut :
•

pendaftaran perkara online (e-filing)
pendaftaran perkara online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru

dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana,
dan permohonan.
•

pembayaran panjar biaya online (e-payment)
dalam

pendaftaran

perkara,

pengguna

terdaftar

akan

langsung

mendapatkan surat kuasa untuk membayar (skum) yang digenerate secara
elektronik oleh aplikasi e-court. dalam proses generate tersebut sudah akan
dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan
dikonfigurasi oleh pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan
oleh pimpinan pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah
diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik skum atau e-skum.
pengguna terdaftar setelah mendapatkan taksiran panjar atau e-skum akan
mendapatkan nomor pembayaran (virtual account) sebagai rekening virtual untuk
pembayaran biaya panjar perkara.
•

pemanggilan elektronik (e-summons)
sesuai dengan perma no.3 tahun 2018 bahwa pemanggilan yang

pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-court, maka pemanggilan
kepada pengguna terdaftar dilakukan dilakukan secara elektronik yang
dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. akan tetapi untuk
pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada
saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan
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apakah setuju dipanggilan secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan
pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik
yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual
seperti biasa.
•

persidangan elektronik (e-litigasi)
aplikasi e-court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik

sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik,
duplik, kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh
pengadilan dan para pihak.
konsep aplikasi e-court yang diterapkan pada lingkungan Peradilan
Militer berbeda dengan aplikasi e-court yang diterapkan untuk perkara perdata,
jika pada aplikasi e-court yang saat ini dterapkan untuk perkara perdata di
lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama
memiliki modul e-payment yang dapat memudahkan dalam proses transaksi
panjar biaya perkara, maka pada aplikasi e-court di lingkungan Peradilan Militer
modul e-payment tersebut ditiadakan, karena biaya perkara dalam Peradilan
Militer tidak dibebankan kepada para pihak. hal ini berarti konsep penggunaan
aplikasi e-court hanya sebatas pada e-registration dan e-summon. lain hal nya
dengan aplikasi e-court yang saat ini dterapkan untuk perkara perdata,
aplikasi e-court yang

diterapkan

pada

Peradilan

Militer tidak

memerlukan

verifikasi advokat, artinya dari sisi pengguna (user) pun terdapat perbedaan
antara aplikasi e-court Peradilan Militer dengan aplikasi e-court yang saat ini
diterapkan untuk perkara perdata. sudah jelas, aplikasi e-court Peradilan Militer
memang berfokus pada pendaftaran perkara secara online oleh oditur dan
pemberkasan file perkara secara online (untuk versi saat ini). untuk versi
selanjutnya aplikasi e-court akan dikembangkan untuk pemanggilan sidang
secara online maupun pemberitahuan putusan secara online.
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2.

implementasi sipp di lingkungan Peradilan Militer III-16
implementasi sistem informasi penelusuran perkara (sipp) di Pengadilan

Militer III-16 Makassar saat ini menggunakan versi 3.3.0-1 yang mengacu pada
surat sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 1375/SEK/HM.02.3/9/2019 tanggal
11 september 2019 perihal pemberitahuan pembaruan aplikasi SIPP tingkat
pertama.
per Desember 2019 data perkara yang telah terekam dalam sipp adalah
sebanyak 104 (seratus empat) perkara yang terdiri dari perkara pidana militer
sebanyak 91 (sembilan puluh satu) perkara dan pelanggaran lalu lintas sebanyak
13 (tiga belas) perkara. sinkronisasi data perkara sipp lokal baik dengan sipp
web maupun dengan sipp Mahkamah Agung telah rutin dilaksanakan setiap hari
kerja. pengguna sipp lokal Pengadilan Militer III-16 Makassar saat ini adalah
sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang.
7.

Pengadilan Militer III-17 Manado
pengelolaan teknologi informasi
implementasi sipp di lingkungan Peradilan Militer
sebagai tindak lanjut dari undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publik dan nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan
publik, surat keputusan ketua Mahkamah Agung republik indonesia nomor : 1144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan
informasi di pengadilan, surat keputusan ketua Mahkamah Agung republik
indonesia nomor : 026/kma/sk/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan, serta
peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di
pengadilan

secara

elektronik,

Mahkamah

Agung

RI

membangun

dan

mengembangkan sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara di
pengadilan yaitu sipp yang pada versi 3.1.1 sudah dipergunakan di 4 (empat)
badan

peradilan.

sipp

merupakan

kepanjangan

dari

sistem

informasi

penulusuran perkara. aplikasi sipp manual pengguna (user manual) aplikasi
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perangkat lunak sistem informasi penelusuran perkara (sipp) versi 3.2.0 di
Pengadilan Militer utama merupakan web-based application, suatu aplikasi yang
terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajah web atau yang dikenal
sebagai web browser melalui suatu jaringan internet atau intranet. contoh umum
web-based

aplikasi

adalah

facebook,

google,

dan

twitter.dalam

perkembangannya sipp dimulai dengan versi 1 dimana hanya beberapa
pengadilan negeri yang digunakan sebagai percontohan. kemudian pada versi 2
sipp diluncurkan dengan pembaharuan diantaranya jurnal keuangan perkara
perdata, auto generate template penetapan hakim, berita acara persidangan dan
pembaharuan fasilitas dan fungsi yang lainnya. kemudian pada versi 3 dimana
pengadilan tinggi turut beRperan serta dalam pencatatan perkara dengan
diluncurkannya sipp-pt. pada versi 3 ini juga mencakup perbaikan-perbaikan
pada versi sipp untuk pengadilan negeri. versi berikutnya dari sipp adalah versi
3.1.1 dimana aplikasi sipp untuk pengadilan negeri dibangun ulang menjadi sipp
untuk pengadilan tingkat pertama sehingga dapat mencakup 4 (empat)
lingkungan peradilan.versi selanjutnya 3.1.1 dari sipp adalah versi 3.1.2.versi
paling akhir dari sipp yang digunakan di Pengadilan Militer III-17 Manado adalah
versi 3.3.0.1.

implementasi sipp di Pengadilan Militer III17 Manado sampai

dengan akhir bulan Desember 2019 sudah mencapai 100%
8. Pengadilan Militer III-18 Ambon
pengelolaan teknologi informasi
Pengadilan Militer III-18 Ambon telah memanfaatkan keberadaan teknologi
informasi sejak tahun 2009 ketika pertama kali meluncurkan website resmi di
alamat www.Dilmil-Ambon.go.id.sejak saat itu, Pengadilan Militer III-18 Ambon
selalu berupaya untuk semaksimal mungkin memanfaatkan perkembangan
teknologi informasi.
-

implementasi sipp di lingkungan Peradilan Militer III-18 Ambon

sebagai seBUAh aplikasi yang membantu mempermudah

pelaksanaan

business process dan penyediaan informasi publik atas penanganan perkara
di pengadilan,

aplikasi sistem informasi penelusuran perkara (sipp) yang
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digunakan saat ini pada penghadilan militer III-18 Ambon telah menggunakan
versi 3.3.0-1 untuk updatan yang terakhir. dan dapat diakses oleh umum serta
digunakan sebagai data penyusunan laporan keadan perkara pada Pengadilan
Militer III-18 Ambon. dalam perkembangan penerapan implementasi sipp pada
Pengadilan Militer III-18 Ambon, maka satuan kerja Pengadilan Militer III-18
Ambon dalam tahun 2019 mendapat dukungan perangkat pengolahan data dan
komunikasi pendukung ecourt tahun anggaran 2019,

berupa standing close

rack glass door, kiosk, pc unit, dan telah digunakan untuk mempermudak akses
pelayanan public khususnya untuk pelayanan yang berlangsung di tempat
satuan kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon serta mendukung sistem aplikasi
sipp .
tabel data perangkat teknologi informasi dan komunikasi
perangkat teknologi informasi dan komunikasi (tik)
pc

12

unit

laptop

11

unit

server

3

unit

router

1

unit

vesdtouch i kios

1

unit

pc dan laptop yang terhubung ke

23

unit

internet melalui kabel lan
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tabel data infrastruktur jaringan
infrastruktur jaringan
jaringan
internet

total bandwith

20 mbps

nama provider internet

indihome telkom

wifi

jaringan lan

dengan

layanan tersedia untuk dinas dan

internet

pengunjung

koneksi lan

jaringan

local

antar

ruang

9.

Pengadilan Militer III-19 Jayapura
dukungan teknologi informasi
Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah memanfaatkan keberadaan
teknologi informasi sejak tahun 2009 sejak pertama kali meluncurkan
website resmi di alamat www.Dilmil-Jayapura.go.id. dalam website ini
Pengadilan Militer III-19 Jayapura menyajikan informasi yang berhubungan
dengan Pengadilan Militer III-19 Jayapura baik informasi yang bersifat
teknis

,

non

teknis

maupun

informasi

umum

lainnya.

adapun

perkembangan dan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan
peradilan selanjutnya adalah adanya aplikasi sipp (sistem informasi
penelusuran perkara) dan yang terbaru adalah aplikasi e-court, namun
pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura applikasi e-court itu sendiri belum
dapat dilaksanakan secara penuh, dikarenakan adanya keterbatasan
undang-undang yang mengatur, dan dalam hal ini masih berlaku pada
hukum perdata, dimana belum adanya implementasi hukum perdata dalam
Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
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pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan bagian dari upaya
modernisasi

lembaga

peradilan

yang

diyakini

dapat

memberikan

keuntungan dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan.
dalam

mendukung

penggunaan

sipp,

Mahkamah

Agung

telah

mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu keputusan ketua
Mahkamah Agung nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 februari 2012
tentang standar pelayanan peradilan dan keputusan ketua Mahkamah
Agung nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 agustus 2007 tentang
keterbukaan informasi di pengadilan, yang kemudian digantikan dengan
surat keputusan ketua Mahkamah Agung nomor 1-144/KMA/SK/I/2011
tanggal 5 januari 2011 tentang pedoman pelayanan informasi di
pengadilan.
aplikasi sipp ini secara kontinu terus disempurnakan, dimana aplikasi sipp
yang saat ini digunakan adalah versi terbaru yaitu versi 3.2.0. perangkat
teknologi

informasi

dan

alat

pengolah

data

untuk

mendukung

pengoperasian aplikasi sipp di Pengadilan Militer III-19 Jayapura yaitu :

tabel data perangkat pendukung aplikasi sipp
perangkat pendukung sipp
alat

SPesifik

jumlah

asi
server
aplikasi sipp

fujitsu (os-linux)

2

unit

versi 3.2.0

1

aplikasi
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tabel data perangkat teknologi informasi dan komunikasi
perangkat teknologi informasi dan komunikasi (tik)
jumlah periperal

pc

1

unit

2
laptop

1

unit

0
unit

pc dan laptop yang terhubung ke

2

internet melalui kabellan atau wifi

2

server

2

unit

e-kios

1

unit

Jumlah periperal

windows xp atau di bawahnya

6

unit

dengan operating

lebih baru dari windows xp

1

unit

system (os)

6
linux

2

unit

tabel data infrastruktur jaringan
infrastruktur jaringan
jaringan

total bandwith internet

20 mbps

internet

nama provider internet

telkom

performa jaringan

baik, lancar

internet

jaringan lan

wifi dengan layanan

tersedia untuk dinas dan

internet

pengunjung

koneksi lan

jaringan lokal antar ruang

performa jaringan lan

baik, lancar
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implementasi sipp di lingkungan Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Pengadilan Militer
applikasi sipp , dimana

III-19

Jayapura melaksanakan

penerapan

proses applikasi sipp dilakukan mulai dari proses

pendaftaran perkara secara sistem, hingga alur proses perkara berakhir atau
dengan kata lain minutasi. semua pihak mempunyai fungsi masing-masing
secara sistem, dan tentunya jika satu pihak terhambat akan mempengaruhi
proses selanjutnya, sehingga dibutuhkan kerjasama yang solid dari semua
pihak (end user), juga dengan admin di bidang it dalam

rangka

mengsinkronisasikan data yang sudah di input, sehingga data ini juga dapat
diketahui oleh instansi pusat maupun kepada pihak publik yang membutuhkan
informasi sejauh mana proses perkara yang bersangkutan ataupun, informasi
lain yang terkait.
Pengadilan Militer III-19 Jayapura, juga menerapkan applikasi mis
atau dengan kata lain monitoring implementasi sipp, dimana applikasi ini
memonitor sejauh mana applikasi sipp ini telah digunakan, jika ada prosesproses yang masih belum dilaksanakan, akan dengan mudah diketahui
melalui applikasi ini.

gambar penggunaan applikasi sipp
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BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

A.

akreditasi penjaminan mutu (apm)

akreditasi penjamin mutu adalah suatu bentuk penghargaan atas komitmen
pengadilan yang telah memberikan pelayanan berkualitas untuk mewujudkan kinerja
peradilan indonesia yang unggul (indonesia court performance excellent – icpe).
Dalam akreditasi penjaminan mutu terdapat suatu sistem penilaian yang bertujuan
untuk memberikan pedoman atau standar pelaksanaan pelayanan publik untuk
mewujudkan kinerja yang prima. Kriteria penilaian dalam akreditasi ini meliputi 7
(tujuh) area, yaitu :
area 1 : kepemimpinan
area 2 : pola bindalmin dan sop penyelesaian perkara
area 3 : sarana dan prasarana
area 4 : e-judiciary
area 5 : layanan pengadilan
area 6 : kepegawaian dan tata laksana
area 7 : perencanaan, keuangan dan pelaporan

pada tanggal tanggal 6 juni 2015 tim akreditasi penjaminan mutu dari Ditjen
Badilmiltun Mahkamah Agung RI melaksanakan surveilance akreditasi penjaminan
mutu di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya surveilance akreditasi penjaminan mutu
ini merupakan proses sistematis dan terdokumentasi untuk bukti audit dan
mengevaluasinya secara obyektif untuk kriteria penilaian dipenuhi. Dari hasil audit
surveilance akreditasi penjaminan mutu, Pengadilan Militer tinggi
memperoleh nilai “a” (excellent). Pengadilan Militer tinggi

III Surabaya

III Surabaya telah

memenuhi kriteria pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
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gambar sertifikat akreditasi penjaminan mutu

B.

zona integritas

sesuai peraturan menpan dan rb nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman
pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (wbk) dan wilayah
birokrasi bersih melayani (WBBM) dilingkungan instansi pemerintah, zona integritas
(ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan
jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi
birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas
pelayanan publik. Pembangunan ZI di Pengadilan Militer pada dasarnya telah dimulai
sejak tahun 2017. Adapun pencanangan ZI di Pengadilan Militer tinggi III Surabaya
dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2018. Pencanangan pembangunan ZI adalah
deklarasi/pernyataan dari kepala Pengadilan Militer tinggi

III Surabaya beserta

seluruh pegawai Pengadilan Militer tinggi III Surabaya menandatangani dokumen
pakta integritas yang berisi 7 (tujuh) butir komitmen/janji pegawai. pencanangan ZI di
Pengadilan Militer tinggi III dilakukan secara terbuka dengan mengundang beberapa
satker lain, diutamakan yang sering berhubungan dengan Pengadilan Militer Tinggi III.
Pencanangan ZI ini kemudian dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua
pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan
serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan
korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
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gambar piagam pencanangan zona integritas

setelah melalui serangkaian audit, evaluasi dan survei dari tim Bawas MA, Tim Bps
dan Tim Menpan dan RB, maka Pengadilan Militer tinggi III dinyatakan layak dan
berhak memperoleh penghargaan ZI dengan predikat WBK. Piagam penghargaan
WBK diserahkan oleh Menteri Pan-RB kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
dalam acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK/WBBM 2019
yang dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 10 Desember 2019.

gambar penganugerahan piagam penghargaan WBK
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C.

sertifikasi ISO

atas upaya untuk terus membenahi tata kelola di bidang adminisasi umum, perkara,
kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan pelayanan publik, maka di bulan Juni
tahun 2016 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berhasil mendapatkan sertifikat ISO
9001:2015, dimana dengan perolehan sertifikat ini dapat dinyatakan bahwa pelayanan
publik di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah memenuhi standar manajemen
mutu yang berlaku secara internasional.

gambar sertifikat ISO
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D.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

merujuk

pada

keputusan

dirjen

badilmiltun

Mahkamah

Agung

RI

nomor

460/djmt/kep/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang pedoman standar pelayanan
terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi
dan Pengadilan Militer, maka di tahun 2018 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
membangun sarana PTSP. Program PTSP bertujuan untuk :

1. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai
dengan standar yang telah ditentukan.
2. memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi, kolusi dan yang
lebih baik dan meningkatkan pelayanan. Melalui sarana PTSP, Pengadilan nepotisme.
PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang
diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal
administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan
tercela secara etika dan hukum. PTSP sebagai transformasi dalam pelayanan sektor
publik, diharapkan dapat memangkas mata rantai birokrasi dan menjadi kontribusi
pengadilan dalam mendorong kemudahan berusaha. Selain itu, dalam peranannya
memangkas mata rantai birokrasi, PTSP diharapkan bisa mengurangi beban
administratif pelayanan, membangun citra pelayanan Militer Tinggi III Surabaya
melayani kebutuhan administrasi pencari keadilan secara terintegrasi, dimana dalam
satu meja PTSP telah tersedia layanan yang berhubungan dengan kepaniteraan,
kesekretariatan dan pengaduan. Melalui meja PTSP ini, pencari keadilan cukup
datang kemeja PTSP, menyampaikan apa yang dibutuhkan dan selanjutnya
mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan tetap berada di meja yang sama. Petugas
PTSP dan seluruh pegawai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang akan bekerja
dan melayaninya.
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gambar sarana pelayanan terpadu satu pintu

E.

inovasi pelayanan publik

Inovasi di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ditujukan untuk membangun sistem
dan prosedur kerja yang lebih efektif, efisien, tepat guna dan tepat manfaat.
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah mulai membangun inovasi berupa aplikasi
sejak tahun 2018.

di tahun 2019 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membangun dan menjalankan
dua aplikasi baru yaitu Siratmil (e-tamil) dan Siskomsid sebagai pedoman penggunaan
kedua aplikasi tersebut,

a) aplikasi Siskomsid
aplikasi siskomsid (sistem komunikasi persidangan) merupakan bagian dari
sistem informasi dan komunikasi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Pengadilan
Militer Tinggi III Surabaya merupakan salah satu pelaksana badan peradilan yang
memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tingkat pertama
bagi prajurit berpangkat Mayor keatas dan memutus perkara tingkat banding bagi
prajurit

berpangkat Prajurit

dua

sampai dengan

berpangkat

Kapten.

untuk

terlaksananya tugas pokok pengadilan secara efektif dan efisien Pengadilan Militer
Tinggi III Surabaya telah memiliki sistem komunikasi persidangan atau siskomsid yang
terintegrasi dengan SIPP atau sistem informasi penyelesaian perkara. Sistem
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komunikasi persidangan atau siskomsid berfungsi sebagai pengendali waktu
pelaksanaan persidangan sesuai agenda persidangan agar tepat waktu. siskomsid
merupakan sarana komunikasi untuk para hakim militer, oditur militer, penasehat
hukum dan panitera pengganti sehingga apabila terdapat perubahan waktu yang
dikarenakan adanya kegiatan kedinasan dapat dikoordinasikan.siskomsid dijalankan
oleh admin yang bertugas mengirimkan pesan kepada oditur militer atau penasihat
hokum yang berisi tentang jadwal persidangan ataupun pesan lain yang berhubungan
dengan penyelesaian perkara.adapun komunikasi satu arah ini dimaksudkan agar
admin hanya fokus untuk mengirim info atau reminder saja. Apabila ada pertanyaan,
maka penerima pesan akan diarahkan untuk menghubungi nomor Panitera
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang lebih berwenang untuk menjawab
pertanyaan seputar pelaksanaan persidangan atau masalah perkara lainnya.

gambar aplikasi Siskomsid

b) aplikasi siratmil (e-tamil)
e-tamil . (aplikasi buku tamu) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mempunyai
misi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan dengan
meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat khususnya para pencari keadilan
sebagaimana di amanatkan dalam UU RI nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan
publik serta surat keputusan Ketua Mahkamah Agung no. 026/kma/sk/II/2012 tentang
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standar pelayanan peradilan sebagai dasar bagi setiap satuan kerja pada seluruh
badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik, maka Pengadilan
Militer Tinggi III Surabaya telah menyediakan e-tamil sebagai sarana untuk
mengetahui tingkat kualitas pelayanan pengadilan dalam rangka pencegahan kkn di
lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. e-tamil adalah salah satu sarana
pendukung kegiatan pengukuran indeks kepuasan masyarakat, karena dari data tamu
yang terinput pada e-tamil dapat diketahui tingkat kepuasan pelayanan pengadilan
melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yanc
diberikan oleh aparatur pengadilan pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
melalui e-tamil kita dapat mengetahui kelemahan atau kekurangan dari pada
pelayanan pengadilan yang diberikan kepada masyarakat khususnya pencari
keadilan. adapun alur pelayanan melalui e-tamil adalali tamu yang berkunjung di
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya di sambut, disapa dan ditanyakan tentang
keperluannya oleh petugas, selanjutnya diarahkan ke meja e-tamil dan meminta tamu
tersebut mengisi data serta keperluannya dan apabila tamu atau pengunjung tersebut
mengalami kesulitan maka petugas akan membantu mengisikan data serta
keperluannya, kemudian tamu atau pengunjung tersebut oleh petugas diarahkan ke
ruang tunggu terbuka atau meja PTSP sesuai dengan keperluannya. setelah tamu
atau pengunjung mendapatkan pelayanan sesuai keperluannya petugas kembali
mengarahkan untuk kembali ke meja e-tamil agar kembali mengisi kuisioner kepuasan
pelayanan masyarakat.

gambar aplikasi e-tamil
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f. hasil survei pelayanan publik
sepanjang tahun 2019 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melaksanakan 2 (jenis)
survei dalam bidang pelayanan publik, yaitu survey indeks kepuasan masyarakat
(IKM) dan survei indeks persepsi korupsi (IPK). Masing-masing survei dilaksanakan 2
(dua) kali dalam setahun, yaitu di semester I tahun 2019 dan semester II tahun 2019.
Survei dilaksanakan terhadap 100 (seratus) orang responden variabel pada
pengukuran survei didasarkan pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan
survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik yang terdiri atas 9
(sembilan) ruang lingkup.

1. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
survei IKM tahun 2019 mencapai nilai 91,60 yaitu berada di kategori sangat baik.

2. Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
survei IPK tahun 2019 mencapai nilai 97,17 yaitu berada di kategori sangat baik.
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2. PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)
akreditasi penjamin mutu adalah suatu bentuk penghargaan atas komitmen
pengadilan yang telah memberikan pelayanan berkualitas untuk mewujudkan
kinerja peradilan indonesia yang unggul (indonesia court performance excellent –
icpe).dalam akreditasi penjaminan mutu terdapat suatu sistem penilaian yang
bertujuan untuk memberikan pedoman atau standar pelaksanaan pelayanan
publik untuk mewujudkan kinerja yang prima. kriteria penilaian dalam akreditasi
ini meliputi 7 (tujuh) area, yaitu :
area 1

:

kepemimpinan

area 2

:

pola bindalmin dan sop penyelesaian perkara

area 3

:

sarana dan prasarana

area 4

:

e-judiciary

area 5

:

layananpengadilan

area 6

:

kepegawaian dan tata laksana

area 7

:

perencanaan, keuangan dan pelaporan

pada tanggal 15 s.d. 16 juli 2019 tim akreditasi penjaminan mutu dari Ditjen
BadilmiltunMahkamah

Agung

RI

melaksanakan

surveilance

akreditasi

penjaminan mutu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan surat tugas
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dirbinganisminmil nomor 649 b/djmt.2/ratgas/6/2019 tanggal 19 juni 2019 tentang
pelaksanaan assesmen surveillance akreditasi penjamin mutu di Pengadilan
Militer III-12 Surabaya pada tgl. 15 s.d. 17 juli 2019.surveilance akreditasi
penjaminan mutu ini merupakan proses sistematis dan terdokumentasi untuk
memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan
sejauh mana kriteria penilaian dipenuhi. dari hasil audit surveilance akreditasi
penjaminan mutu, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memperoleh nilai “a”
(excellent). nilai ini menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah
memenuhi kriteria pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

gambar sertifikat akreditasi penjaminan mutu

b.

zona integritas
sesuai peraturan menpan dan rb nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman
pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (wbk) dan
wilayah birokrasi bersih melayani (wbbm) di lingkungan instansi pemerintah,
zona integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah
yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan
wbk/wbbm melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi
dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
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pembangunan ZI di Pengadilan Militer pada dasarnya telah dimulai sejak
tahun 2017. selanjutnya di bulan mei 2018 dan juni 2018 tim bawas ma datang
dalam rangka melaksanakan audit ZI di lingkungan Pengadilan Militer III-12
Surabaya. adapun pencanangan ZI di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sendiri
baru dilaksanakan pada tanggal 21 februari 2019.
pencanangan pembangunan ZI adalah deklarasi/pernyataan dari kepala
Pengadilan Militer III-12 Surabaya bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya
telah siap membangun zona integritas. bersamaan dengan pencanangan ZI,
kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya beserta seluruh pegawai Pengadilan
Militer III-12 Surabaya menandatangani dokumen pakta integritas yang berisi 7
(tujuh) butir komitmen/janji pegawai.
pencanan ZI di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilakukan secara terbuka
dengan

mengundang

beberapa

satker

lain,

diutamakan

yang

sering

berhubungan dengan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. pencanangan ZI ini
kemudian dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak
termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan beRperan
serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang
pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

gambar piagam pencanangan zona integritas
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setelah melalui serangkaian audit, evaluasi dan survei dari tim bawas ma,
tim bps dan tim menpan dan rb, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya
dinyatakan layak dan berhak memperoleh penghargaan ZI dengan predikat wbk.
piagam penghargaan wbk diserahkan oleh menteri pan-rb kepada Pengadilan
Militer III-12 Surabaya dalam acara apresiasi dan penganugerahan zona
integritas menuju wbk/wbbm 2019 yang dilaksanakan di hotel bidakara jakarta
pada tanggal 10 desember 2019.

gambar penganugerahan piagam penghargaan wbk

gambar piagam penghargaan wbk
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c.

sertifikasi iso
atas upaya untuk terus membenahi tata kelola di bidang adminisasi umum,
perkara, kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan pelayanan publik,maka
di bulan juni tahun 2016 Pengadilan Militer III-12 Surabaya berhasil
mendapatkan sertifikat iso 9001:2015, dimana dengan perolehan sertifikat ini
dapat dinyatakan bahwa pelayanan publik diPengadilan Militer III-12 Surabaya
telah memenuhi standar manajemen mutu yang berlaku secara internasional.

gambar sertifikat iso 9001:2015

d.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
merujuk pada keputusan dirjen badilmiltun Mahkamah Agung RI nomor
460/djmt/kep/8/2018 tanggal 8 agustus 2018 tentang pedoman standar
pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer utama, Pengadilan
Militer tinggi dan Pengadilan Militer, maka di tahun 2018 Pengadilan Militer III-12
Surabaya membangun sarana PTSP. program PTSP bertujuan untuk :
1.

mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur
sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

2.

memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi, kolusi dan
nepotisme.
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PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan
yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam
bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke
perbuatan tercela secara etika dan hukum.PTSP sebagai transformasi dalam
pelayanan sektor publik, diharapkan dapat memangkas mata rantai birokrasi dan
menjadi kontribusi pengadilan dalam mendorong kemudahan berusaha.selain itu,
dalam peranannya memangkas mata rantai birokrasi, PTSP diharapkan bisa
mengurangi beban administratif pelayanan, membangun citra pelayanan yang
lebih baik dan meningkatkan pelayanan.
melalui sarana PTSP, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melayani
kebutuhan administrasi pencari keadilan secara terintegrasi, dimana dalam satu
meja PTSP telah tersedia layanan yang berhubungan dengan kepaniteraan,
kesekretariatan dan pengaduan. tim PTSP ditunjuk berdasarkan keputusan
kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya nomor w3-mil01/02/ps.00/II/2019
tanggal 11 februari 2019 tentang penunjukan tim pelayanan terpadu satu pintu
(PTSP)

pada

Pengadilan

Militer

III-12

Surabaya.kepaniteraan

melayani

kebutuhan yang bersifat tehnis dan kesekretariatan melayani kebutuhan yang
bersifat non tehnis. melalui meja PTSP ini, pencari keadilan tidak perlu lagi harus
berkeliling ke ruangan atau bagian tertentu di gedung kantor Pengadilan Militer
III-12 Surabaya untuk memenuhi sesuai apa yang dibutuhkan. pencari keadilan
cukup datang ke meja PTSP, menyampaikan apa yang dibutuhkan dan
selanjutnya mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan tetap berada di meja
yang sama. petugas PTSP dan seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12
Surabaya lah yang akan bekerja dan melayaninya.
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gambar sarana pelayanan terpadu satu pintu

e.

inovasi pelayanan publik
beberapa arahan pembaharuan dalam cetak biru pembaruan peradilan
2010 – 2035 diantaranya yaitu pembaruan teknologi informasi (ti). pembaruan ti
memiliki tujuan agar mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya
memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan
transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis ti yang akan mendorong
terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung.
inovasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditujukan untuk membangun
sistem dan prosedur kerja yang lebih efektif, efisien, tepat guna dan tepat
manfaat.Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mulai membangun inovasi
berupa aplikasi sejak tahun 2016.Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya
secara konsisten dapat membuat inovasi berbasis teknologi informasi setidaknya
satu inovasi setiap tahun.
1.

inovasi pelayanan publik tahun 2019
di tahun 2019 Pengadilan Militer III-12 Surabaya membangun dan
menjalankan dua aplikasi baru yaitu aplikasi siskominfosid dan aplikasi askti.sebagai pedoman penggunaan kedua aplikasi tersebut, disusun pula sop
penggunaan aplikasi siskominfosid dan aplikasi ask-ti.
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a)

aplikasi siskominfosid
aplikasi siskominfosid merupakan bagian dari sistem informasi
dan komunikasi dilmil III-12 Surabaya. tujuan pembangunan aplikasi
siskominfosid yaitu untuk membantu kelancaran proses penyelesian
perkara terutama untuk menginformasikan dan sebagai pengingat
(reminder) jadwal sidang kepada pihak luar yang terlibat dalam
persidangan yaitu oditur militer dan penasihat hukum. aplikasi ini
dibangun sebagai tindak lanjut atas evaluasi kinerja pelayanan publik
di bidang perkara yaitu masih adanya jadwal persidangan yang
terlambat atau tertunda dikarenakan beberapa faktor, diantaranya
yaitu oditur militer atau penasihat hukum yang hadir terlambat atau
tidak mengetahui jadwal sidang karena merasa belum menerima
hardcopy jadwal sidang yang telah dikirim dari Pengadilan Militer III-12
Surabaya maksimal seminggu sebelum persidangan.
siskominfosid dijalankan oleh admin yang bertugas mengirimkan
pesan kepada oditur militer atau penasihat hukum yang berisi tentang
jadwal persidangan ataupun pesan lain yang berhubungan dengan
penyelesaian perkara.
siskominfosid diatur menggunakan sistem komunikasi satu arah
dimana operator menulis pesan dalam kolom yang telah disediakan
dalam aplikasi untuk kemudian pesan dikirim kepada penerima melalui
media whatsapp (wa).nomor wa para penerima pesan ini sebelumnya
telah disimpan dalam aplikasi siskominfosid.adapun komunikasi satu
arah ini dimaksudkan agar admin hanya fokus untuk mengirim info
atau reminder saja. apabila ada pertanyaan, maka penerima pesan
akan diarahkan untuk menghubungi nomor panitera Pengadilan Militer
III-12 Surabaya yang lebih berwenang untuk menjawab pertanyaan
seputar pelaksanaan persidangan atau masalah perkara lainnya. saat
ini siskominfosid hanya diatur untuk mengirim pesan ke media wa saja
dengan pertimbangan bahwa wa adalah media berkirim pesan yang
sangat umum digunakan.
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b)

aplikasi ask-ti
aplikasi ask-ti atau aplikasi surat kepegawaian berbasis teknologi
informasi

merupakan

aplikasi

persuratan

di

bidang

kepegawaian.aplikasi ask-ti dibangun dan dijalankan sejak mei 2019.
aplikasi ask-ti dimaksudkan untuk mempermudah pembuatan suratsurat yang berhubungan dengan kepegawaian seperti surat perintah
(surat tugas), surat ijin, surat jalan dan surat cuti.
melalui aplikasi ask-ti, proses pembuatan surat kepegawaian
menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien. aplikasi ask-ti
mengatur proses input data pegawai yang disimpan dalam aplikasi
untuk kemudian tinggal dimunculkan jika suatu saat dibutuhkan dalam
pembuatan surat kepegawaian. surat kepegawaian kemudian dapat
dicetak sesuai format yang telah diprogram dalam aplikasi ask-ti.

2.

inovasi pelayanan publik lainnya
selain aplikasi siskominfosid dan aplikasi ask-ti, Pengadilan Militer III12 Surabaya sebelumnya juga telah membangun dan menjalankan
beberapa aplikasi pendukung kinerja lainnya.aplikasi-aplikasi ini yaitu
aplikasi sukma, aplikasi japri dan aplikasi sipdil. bersamaan dengan
digunakannya aplikasi ini, disusun pula sop sebagai pedoman penggunaan
aplikasi dan diterbitkan surat penunjukan admin atau tim pelaksana
aplikasi.

a)

aplikasi sukma
sukma atau survei kepuasan masyarakat adalah aplikasi survei
secara elektronik sebagai pengganti survei secara manual dengan
menggunakan lembar kertas kuesioner.aplikasi sukma ini telah
dibangun dan diaplikasikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sejak
oktober 2017.
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b)

aplikasi japri
aplikasi japri atau jaringan pop up informasi merupakan apliksi
pop up (muncul secara otomatis) yang dimaksudkan sebagai media
penyampai informasi dinas dan dimanfaatkan pula sebagai pengingat
(reminder) di internal lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
aplikasi japri dibangun dan diterapkan sejak oktober 2017.

c)

aplikasi sipdil
aplikasi sipdil atau sistem informasi personel dilmil merupakan
aplikasi untuk menunjang kinerja di bidang kepegawaian.aplikasi sipdil
dibangun dan dijalankan sejak agustus 2016.

f.

hasil survei pelayanan publik
sepanjuang tahun 2019, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan 2

(jenis) survei dalam bidang pelayanan publik, yaitu survei indeks kepuasan
masyarakat (IKM) dan survei indeks persepsi korupsi (IPK). masing-masing
survei dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu di semester i tahun 2019
dan semester II tahun 2019.
survei dilaksanakan terhadap 100 (seratus) orang responden oleh tim yang
ditunjuk berdasarkan keputusan kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya
nomor w3.mil 01/22/pl.09/xi/2018 tanggal 14 november 2018 tentang
penunjukan tim pelaksana survei kepuasan masyarakat pengguna layanan
pada dilmil III-12 Surabaya yang kemudian diperbarui dengan nomor w3.mil
01/31/pl.09/x/2019 tanggal 10 oktober 2019 tentang perubahanpenunjukan tim
pelaksana survei kepuasan masyarakat pengguna layanan pada dilmil III-12
Surabaya.
variabel pada pengukuran survei didasarkan pada peraturan menteri
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 14 tahun 2017
tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara
pelayanan publik yang terdiri atas 9 (sembilan) ruang lingkup.
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1.

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
survei IKM semester I dilaksanakan mulai tanggal 11 februari 2019
sampai dengan tanggal 28 juni 2019 terdiri dari beberapa kegiatan yaitu
dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan
analisis dan penyusunan laporan. hasil survei IKM semester I tahun 2019
mencapai nilai 86,95 yaitu berada di kategori baik.
adapun survei IKM semester II dilaksanakan mulai tanggal 1 agustus
2019 sampai dengan tanggal 29 november 2019 dengan tahap kegiatan
yang sama. hasil survei IKM semester II tahun 2019 mencapai nilai 90,88
yaitu berada di kategori sangat baik.

2.

Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
survei IPK semester I dilaksanakan mulai tanggal 11 februari 2019
sampai dengan tanggal 28 juni 2019 terdiri dari beberapa kegiatan yaitu
dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan
analisis dan penyusunan laporan. hasil survei IPK semester I tahun 2019
mencapai nilai 88,85 yaitu berada di kategori sangat baik.
adapun survei IPK semester II dilaksanakan mulai tanggal 1 agustus
2019 sampai dengan tanggal 29 november 2019 dengan tahap kegiatan
yang sama. hasil survei IPK semester II tahun 2019 mencapai nilai 91,16
yaitu berada di kategori sangat baik.

3. PENGADILAN MILITER III13 MADIUN
A.

akreditasi penjaminan mutu
untuk mewujudkan performa / kinerja peradilan indonesia yang unggul /

prima (indonesia court performance exellent – icpe), Pengadilan Militer III-13
Madiun pada tanggal 05 – 06 oktober 2017 berdasarkan surat keputusan dirjen
badilmiltun mari nomor 506/djmt/kep/9/2017 tanggal 11 september 2017
tentang pedoman pelaksanaan kegiatan akreditasi penjaminan mutu di
lingkungan

Peradilan

Militer

dan

peradilan

tata

usaha

negara

telah

melaksanakan akreditasi penjaminan mutu yang dilakukan oleh tim assesor
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Ditjen Badilmiltun MA RI, kemudian pada hari rabu tanggal 29 november 2017
bertempat di hotel clarion Makassar sulawesi selatan, Pengadilan Militer III -13
Madiun menerima sertifikat akreditasi penjaminan mutu dengan predikat “a”
(excellent) nomor tapm.03-mil/qmr/sertifikat/10/2017 yang ditandatangani oleh
dirjen badilmiltun mari. pencapaian akreditasi tersebut merupakan pemenuhan
pengadilan atas tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan
yang prima dan berkualitas.
B.

pelayanan terpadu satu pintu
Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai salah satu penyelenggara

kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat
pencari keadilan, berkewajiban untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat pencari keadilan. selama ini kondisi pelayanan di Pengadilan Militer
III-13 Madiun masih terpencar berada di 2 (dua) lantai, sehingga dirasakan
tidak efektif dan efisien. selain itu, kritik masyarakat terhadap pengadilan yang
menganggap selama initidak transparan dan akuntabel dalam memberikan
pelayanan hukum kepada masyarakat, serta masih terjadinya interaksi
langsung yang kurang transparan antara pencari keadilan dengan aparat
pengadilan yang berpotensi munculnya KKN, sehingga mengundang kritik dari
pihak luar misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyoroti
keberadaan tamu. merespon masalah tersebut, di mana secara ideal sebuah
badan peradilan haruslah berorientasi pada pelayanan publik yang prima
sebagai salah satu penjabaran visi badan peradilan yakni terwujudnya badan
peradilan yang agung, dan sejalan dengan agenda reformasi birokrasi
peningkatan pelayanan publik, maka tercetus pemikiran untuk melakukan
terobosan

atau

inovasi

dengan

mengambil

langkah

strategis

dengan

menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (one gate integrated service) yang
transparan dan akuntabel sebagai salah satu solusi, yang meliputi semua
urusan administrasi baik bidang teknis maupun nonteknis. Penerapan
pelayanan terpadu satu pintu (one gate integrated service) di Pengadilan Militer
III-13 Madiun, sama sekali tidak mengurangi ketentuan tentang pedoman
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pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan yang sudah diatur dalam buku
II, tetapi semata-mata dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan
serta untuk mencegah munculnya kkn akibat adanya interaksi langsung
masyarakat pencari keadilan dengan aparat/pejabat pengadilan yang kurang
transparan di hadapan publik, sehingga dengan penerapan pelayanan terpadu
satu pintu (one gate integrated service), diharapkan masyarakat pencari
keadilan akan mendapatkan pelayanan peradilan yang prima yakni peradilan
sederhana, murah, akuntabel, responsibility, transparan, efektif, efisien dan
ekonomis atau smart sebagaimana menjadi motto Pengadilan Militer III-13
Madiun “cintai profesi jaga institusi”. Dengan sistem tersebut diharapkan pula
pelayanan yang diberikan menjadi terstruktur dan terukur(direct service) dan
akan meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik serta tidak
terjadi lagi KKN di Pengadilan Militer III-13 Madiun.
seperti layaknya suatu sistem, maka untuk berhasilnya pelaksanan
pelayanan terpadu satupintu (one gate integrated service) ini akan sangat
ditentukan oleh semua komponen baik dari internal Pengadilan Militer III-13
Madiun, pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat pada
umumnya khususnya para pencari keadilan. Karena itu, dibutuhkan komitmen,
kerja keras, kerjasama dan dukungan dari kita semua, termasuk kontrol atau
evaluasi dalam pelaksanaannya.

C.

inovasi pelayanan publik
pada bulan februari 2018 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah

berinovasi membuat aplikasi e-surat, adapun tujuan e- surat adalah
➢

efisiensi kerja, dalam proses penerimaan surat, surat keluar dan proses
disposisi dapat diketahui dengan lebih cepat.

➢

pengarsipan surat dan disposisi tersimpan secara digital sehingga
memudahkan proses pencarian.

untuk meningkatkan pengawasan pimpinan, Pengadilan Militer III-13
Madiun kembali berinovasi dengan memanfaatkan peralatan / sarana dan
prasarana yang sudah tersedia yaitu sebuah video conference. terbukti pada
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hari kamis, 1 Maret 2018 di Jakarta convention centre, Pengadilan Militer III-13
Madiun melakukan video conference dengan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof
DR. Hatta Ali, S.H.,M.H. video conference dilakukan di kantor Pengadilan
Militer III-13 Madiun yang langsung terhubung dengan Jakarta convention
centre dengan menggunakan aplikasi skype. Kepala Pengadilan Militer III-13
Madiun menyampaikan kepada ketua Mahkamah Agung RI perihal keadaan
perkara, keuangan dan keadaan personil Pengadilan Militer III-13 Madiun.video
conference tersebut diikuti oleh seluruh anggota Pengadilan Militer III-13
Madiun.

4.

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

akreditasi penjamin mutu
dalam upaya untuk terus membenahi tata kelola di bidang administrasi umum,
perkara kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan pelayanan public,
maka pada bulan agustus 2017 Pengadilan Militer III-14 Denpasar berhasil
mendapatkan sertifikat iso 9001:2015, dimana dengan perolehan sertifikat ini
dapat dinyatakan bahwa pelayanan public di Pengadilan Militer III-14
Denpasar telah memenuhi standar manajemen mutu yang berlaku secara
internasional.

gambar sertifikat iso 9001:2015
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gambar foto bersama saat peraihan iso

untuk

mewujudkan

performa/kinerja

peradilan

indonesia

yang

unggul/prima

(indonesia court performance exellent – icpe), Pengadilan Militer III-14 Denpasar
pada tanggal 4-6 april 2019 berdasarkan surat keputusan dirjen badilmiltun mari
nomor : 506/djmt/9/2017 tanggal 11 september 2017 tentang pedoman pelaksanaan
kegiatan akreditasi penjaminan mutu di lingkungan Peradilan Militer dan peradilan
tata usaha negara telah melaksanakan akreditasi penjaminan mutu yang dilakukan
oleh tim assesor Ditjen Badilmiltunmari, kemudian pada hari tanggal 29 maret 2019
bertempat ruang sidang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, menerima sertifikat
akredetasi

penjaminan

mutu

dengan

predikat

“a”

(excellent)

nomor

:

3/tapm.djmt.f.07/3/2019 yang ditanda tangani oleh dirjen badilmiltun mari. pencapaian
akredetasi tersebut merupakan pemenuhan pengadilan atas tuntutan masyarakat
dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang prima dan berkualitas.
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gambar sertifikat akreditasi

b.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
program PTSP sendiri terbentuk sebagai salah satu upaya mahkamah agung

dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat
terjadi di berbagai lembaga peradilan indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP
yang tertuang dalam surat keputusan dirjenbadilmiltun. dengan adanya PTSP
diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat
berinteraksi dengan pihak pengadilan dibagian depan (frontliner) untuk mendapatkan
pelayanan yang dIInginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih yang dapat
menjurus kepada hal-hal yang bersifat koruptif.

c.

inovasi pelayanan publik
Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun anggaran 2019 melaksanakan

beberapa kegiatan untuk menunjang penilaian dalam rangka inovasi pelayanan publik
dan akredetasi, ada beberapa inovasi yang telah dilaksanakan diantaranya :
1. pembuatan fasilitas charger untuk handphone dan peralatan elektronik
lainnya.
2. penyediaan fasilitas disabilitas dan ruang laktasi.
3. pembuatan ruang ramah anak.
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4. pembuatan box-box penyimpanan arsip berkas perkara.
5. pembuatan tempat smoking area.
6. layanan ruangan free wifi
7. geogle tuoch di dalam geogle playstore pada handphone

5. PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG
a.

akreditasi penjamin mutu

akreditasi penjaminan mutu merupakan salah satu mekanisme regulasi yang
bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan
Pengadilan Militer III-15 Kupang. pada akreditasipenjaminan mutu Pengadilan
Militer III-15 Kupang, terdapat peran Ditjen Badilmiltun MA RI sebagai pembina
Pengadilan Militer III-15 Kupang, peran akreditasi penjaminan mutu Pengadilan
Militer III-15 Kupang sebagai penyelenggara akreditasi penjaminan mutu dan
peran pusat sebagai regulator.penyelenggaraan akreditasi penjaminan mutu
Pengadilan Militer III-15 Kupang yang dilakukan oleh Ditjen Badilmiltun MA RI
tersebut meliputi tahapan assesmen dan tahapan penetapan akreditasi
penjaminan mutu sebagai berikut :
1. assesmen kepemimpinan (leader ship) di Peradilan Militer.
2. assesmen pola bindalmin dan Standard Operational Procedure (SOP)
penyelesaian perkara (management proces) Peradilan Militer.
3. assesmen sarana dan prasarana (performance result) di Peradilan Militer.
4. assesmen e-judiciary di Peradilan Militer.
5. assesmen layanan pengadilan di Peradilan Militer.
6. assesmen kepegawaian dan tata laksana (resources management) di
Peradilan Militer.
7. assesmen perencanaan, keuangan dan pelaporan (strategic planning) di
Peradilan Militer.
dari penyelengaraan penjamin mutu Pengadilan Militer III-15 Kupang mendapat
nilai 89,98 atau a-excellent.
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b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat,mudah, transparan, terukur, dan
terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan; bahwa perubahan
sistem

pelayanan

tersebut

adalah

pelayanan

yang

dilaksanakan

secara

terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan
tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan Militer III-15 Kupang melalui
satu pintu.
untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan tersebut diperlukan pedoman
standar pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang sesuai dengan tugas fungsi
pengadilan terdapat di keputusan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI nomor :
462/ djmt/kep/8/2018 tentang pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu
(PTSP) pada pengadilan.
c.

inovasi pelayanan publik

pada Pengadilan Militer III-15 Kupang tahun 2019 terdapat 1 (satu)inovasi yaitu
melalui aplikasi akut (aplikasi kontrol pembagi kuotainternet) yang berfungsi untuk
membagi kuota agar para pengunjungpengadilan bisa mengakses internet yang
sudah ditentukan kuotanya.

6. PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR
A. akreditasi penjaminan mutu
akreditasi penjaminan mutu bertujuan untuk mewujudkan kinerja peradilan
indonesia

yang

unggul/prima

(indonesia

court

performance

excellent

-

icpe).akreditasi pada lingkungan Peradilan Militer dan tata usaha negara
didasarkan pada surat keputusan dirjen badilmiltun mari 506/djmt/kep/9/2017
tanggal 11 september 2017 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan akreditasi
penjaminan mutu di lingkungan Peradilan Militer dan peradilan tata usaha negara.
Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melaksanakan akreditasi penjaminan mutu
pada tanggal 28 sampai dengan 30 juni 2018, sesuai dengan surat tugas dirjen
badimiltun mari nomor :627.a/djmt.2/ratgas/6/2018 tentang pelaksanaan assesment
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akreditasi penjamin mutu di Pengadilan Militer III-16 Makassar. adapun area yang
diperiksa sebagai berikut :
area I

assesmen kepemimpinan di Peradilan Militer

area II

assesmen pola bindalmin dan standard operasional prosedur
(SOP) penyelesaian perkara Peradilan Militer

area III

assesmen sarana dan prasarana Peradilan Militer

area IV

assesmen pengelolaan sistem informasi penelusuran perkara
(SIPP) dan aplikasi berbasis IT lainnya di Peradilan Militer

area V

assesmen pelayanan meja informasi dan penanganan
pengaduan di Peradilan Militer.

sesuai dengan berita acara pelaksanaan akreditasi penjamin mutu di lingkungan
Pengadilan Militer pada hari senin tanggal 9 juli 2018 rapat pleno tim akreditasi
penjamin mutu dirjen badilmiltun mahkamah agung republik indonesia menetapkan
Pengadilan Militer III-16 Makassar lulus dengan nilai 90,83 dengan predikat a (sangat
baik).
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Ketua Mahkamah Agung RI, Prof DR. Hatta Ali, S.H.,M.H.

menyampaikan

program akreditasi dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan upaya
mahkamah agung dalam implementasi cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035.
saat ini, Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya
menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara
menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disebut PTSP.
kebijakan PTSP ini kemudian ditindaklanjuti pada tingkat direktorat jenderal masingmasing badan peradilan.
untuk lingkungan Peradilan Militer didasarkan pada keputusan direktur jenderal
badan Peradilan Militer dan tata usaha negara nomor : 460/djmt/kep/8/2018 tanggal 8
agustus 2018 tentang pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada
Pengadilan Militer utama, Pengadilan Militer tinggi dan Pengadilan Militer.
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selanjutnya kepala Pengadilan Militer mengeluarkan surat keputusan nomor :
W3.Mil05/01/Kep/I/2019 tentang penggunaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
pada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

C. inovasi pelayanan publik
1.

adanya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

2.

adanya ruang tunggu bagi pencari keadilan, ruang menyusui, mushallah,
dan tempat bermain anak-anak yang representatif.

3.

adanya aplikasi siratmil untuk mempemudah pelayanan terhadap pencari
keadilan.

7.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

A.

akreditasi penjaminan mutu
Pengadilan Militer III-17 Manado pada bulan desember tahun 2018 telah
melaksanakan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu dan sertifikasi iso 9001:
2015.

akreditasi penjaminan mutu dilaksanakan pada tanggal 17 desember

2018 sampai dengan 19 desember 2018 oleh tim assesor dari ditbin ganisminmil
assesmen lingkungan Peradilan Militer yang terdiri dari :
1.

Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., M.M., Ak., C.A. sebagai ketua tim (area-1)

2.

Letkol Chk Anton M. Tambunan, S.H. sebagai anggota tim (area-2) dan
(area-3)

3.

Arianie Amanda, S.E. sebagai anggota tim (area-4) dan (area-5).

dari implementasi 5 (lima) area assesmen yang dilakukan oleh tim assesor ditbin
ganisminmil, Pengadilan Militer III-17 Manado memperoleh skor total sebagai
berikut :
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skor total
area

index

implementasi area assesmen

bobot

nilai
strategis

I

assesmen

kepemimpinan

di

Peradilan

Militer

nilai
akreditasi

84

0,98

97,62

428

11,81

90,88

312

5,74

71,77

332

12,77

98,22

288

10,11

91,93

1.444

41,41

450,42

8,28

90,08

assesmen pola bindalmin dan standard
II

operational procedure (sop) penyelesaian
perkara Peradilan Militer

III

assesmen sarana dan prasarana Peradilan
Militer
assesmen pengelolaan sistem informasi

IV

penelusuran perkara (sipp) dan aplikasi
berbasis it lainnya di Peradilan Militer

V

assesmen pelayanan meja informasi dan
penanganan pengaduan di Peradilan Militer
jumlah total
average

nilai

90,08

akreditasi

dengan

demikian

Pengadilan

Militer

a

III-17

Manado

a / sangat baik

telah

dinyatakan

terakreditasi oleh tim assesor ditbin ganisminmil sejak bulan desember tahun
2018 dengan nilai “a” (excellent) (fotocopy sertifikat terlampir).

B.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pengadilan Militer III-17 Manado saat ini memiliki pelayanan terpadu
satu pintu (PTSP) yang sangat bermanfaat bagi para pencari keadilan, pers/
jurnalis, maupun masyarakat pada umumnya. adapun penerapan pelayanan
terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer III-17 Manado sesuai
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dengan surat keputusan direktur jenderal badan Peradilan Militer dan peradilan
tata usaha negara mahkamah agung r.i. nomor : 460/djmt/kep/8/2018 tentang
pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer
utama, Pengadilan Militer tinggi dan Pengadilan Militer. peresmian pelayanan
terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer III-17 Manado secara
langsung dilakukan oleh kepala Pengadilan Militer III-17 Manado, Letnan
Kolonel Chk DR. Parluhutan Sagala, S.H.,M.H. eksistensi pelayanan terpadu
satu pintu (PTSP) bertujuan untuk memberikan pelayanan secara cepat, efektif,
tepat, transparan dan akuntabel. adanya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
pada Pengadilan Militer III-17 Manado, diharapkan para personil yang
melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada pelayanan terpadu satu pintu
(PTSP) diharapkan dapat bertanggung jawab dan melaksanakan tugas
sebagaimana yang telah diatur dalam standard operational procedure (sop)
yang telah ditetapkan.

C.

inovasi pelayanan publik
implementasi penggunaan aplikasi e-tamil
bahwa Pengadilan Militer III-17 Manado memiliki inovasi dalam
pelayanan publik yaituaplikasi e-tamil yang di resmikan penggunaannya oleh
kadilmil III-17 Manado, Letnan Kolonel Chk DR. Parluhutan Sagala, S.H.,M.H.,
pada tanggal 12 desember 2018.

pada tanggal 13 desember 2018, penggunaan aplikasi elektronik buku tamu
Pengadilan Militer (e-tamil) pada Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari ke-2
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sangat menginspirasi beberapa pihak dalam model pelayanan masa depan,
aplikasi ini disambut antusias oleh para pencari keadilan, hal ini terbukti dengan
banyaknya penilaian positif dari hasil polling indeks kepuasan masyarakat (IKM).

8.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

akreditasi penjaminan mutu (apm)
atas upaya untuk terus membenahi tata kelola di bidang administrasi
umum, perkara, kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan pelayanan
publik, maka pada bulan juli tahun 2018 Pengadilan Militer III-18 Ambon
berhasil mendapat sertifikat iso 9001:2015, dimana dengan perolehan sertifikat
ini dapat dinyatakan bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-18 Ambon
telah memenuhi standar manajemen mutu yang berlaku secara internasional.
akreditasi penjaminan mutu merupakan suatu sistem penilaian yang
bertujuan untuk memberikan pedoman atau standar pelaksanaan pelayanan
publik untuk mewujudkan kinerja yang prima.
adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu :
1) kepemimpinan (leadership).
2) pola bindalmin dan standar operasional prosedur (sop) penyelesaian
perkara Peradilan Militer.
3) sarana dan prasarana.
4) pengelolaan sistem informasi penelusuran perkara (sipp) dan aplikasi
berbasis it lainnya.
5) pelayanan meja informasi dan penanganan pengaduan.
6) kepegawaian dan tata laksana.
7) perencanaan, pelaporan dan keuangan.

sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan mutu kinerja
dan pelayanan publik, maka Pengadilan Militer telah dilakukan proses
assesmen yang dilaksanakan oleh tim akreditasi penjaminan mutu Ditjen
Badilmiltunmari pada tanggal 21 maret 2019, dan Pengadilan Militer III-18
Ambon berhasil meraih nilai ”a “ (excellent) atau “sangat baik”. adapun
sertifikat akreditasi penjaminan mutu telah diterima

oleh kadilmil III-18
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Ambon pada tanggal 6 november 2019. pencapaian akreditasi penjaminan
mutu ini merupakan pemenuhan pengadilan atas tuntutan

masyarakat

dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang prima dan berkualitas.

A.

pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
Pengadilan Militer III-18 Ambon telah membangun sarana PTSP atau
pelayanan terpadu satu pintu. program PTSP merupakan optimalisasi terhadap
layanan administrasi peradilan yang diharapkan mampu meminimalisir
terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilakuperilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan
hukum. PTSP merupakan suatu transformasi dalam pelayanan sektor publik,
memangkas mata rantai birokrasi, dan menjadi kontribusi pengadilan dalam
mendorong kemudahan berusaha.

selain itu, dalam perannya memangkas

mata rantai birokrasi, PTSP diharapkan bisa mengurangi beban administrative
pelayanan, membangun citra pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan
kapuasan bagi para pencari keadilan.
adapun sarana PTSP, Pengadilan Militer III-18 Ambon melayani
berbagai kebutuhan pencari keadilan, dimana pada satu meja PTSP telah
tersedia layanan yang berhubungan dengan bidang kepaniteraan maupun
bidang kesekretariatan dan telah ditunjuk beberapa personel sebagai petugas
PTSP dengan penetapan sk oleh kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon.
melalui meja PTSP ini, pencari keadilan tidak perlu lagi harus berkeliling ke
ruangan atau bagian tertentu di gedung kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon
untuk memenuhi sesuai apa yang dibutuhkan. pencari keadilan cukup datang
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ke meja PTSP, menyampaikan apa yang dibutuhkan dan selanjutnya mendapat
apa yang dibutuhkan dengan tetap berada di meja yang sama. petugas meja
PTSP dan seluruh pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon lah yang akan
bekerja dan melayaninya.

sejalan dengan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang
berkualitas, Pengadilan Militer III-18 Ambon rutin melaksanakan survei
kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan yang telah diberikan.
survei ini di laksanakan sekali dalam setahun, yang bertujuan untuk
mengukur

kepuasan

masyarakat

sebagai

pengguna

layanan

dan

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan
Militer III-18 Ambon
hasil survei ini dimaksudkan untuk :
-

mengukur

secara

berkala

penyelenggara

pelayanan

yang

telah

dilakskanakan oleh unit pelayanan publik.
-

sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah
perbaikan pelayanan.

-

sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan. masyarakat terlibat
secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan
publik.

data survei kepuasan masyarakat yang masuk sejumlah 100 (seratus)
responden. berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Militer III-
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18 Ambon dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa indeks
kepuasan masyarakat (IKM) pada Pengadilan Militer III-18 Ambon sebesar
86,24% dan berada pada kategori “sangat baik” (pada interval : 81,26 - 100,00).

hasil indeks kepuasan masyarakat di atas, terdiri dari sembilan ruang
lingkup

analisis

selanjutnya

mendeskripsikan

hasil

analisis

terhadap

kesembilan ruang lingkup tersebut.

tabel data hasil survei kepuasan masyarakat
no.

ruang lingkup

skor

kategori

peringkat

1.

persyaratan

3,353

sangat baik

7

2.

prosedur

3,400

sangat baik

6

3.

waktu pelayanan

3,220

baik

9

4.

biaya/tarif

3,633

sangat baik

1

5.

produk spesifikasi jenis

3,527

sangat baik

pelayanan

4

6.

kompetensi pelaksana

3,600

sangat baik

2

7.

perilaku pelaksana

3,547

sangat baik

3

8.

maklumat pelayanan

3,280

sangat baik

8

9.

penanganan pegaduan,

3,487

sangat baik

saran dan masukan

B.

rata-rata

5

inovasi pelayanan publik.
inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari
instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). prinsip kebaruan
tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan
yang khas berbeda dengan yang lain.

kebaruan boleh merupakan

pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, karena inovasi
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pelayanan publik terus diperbaharui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan
replikasi.
inovasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan Pengadilan Militer III18 Ambon selain pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) antara lain sebagai
berikut :
1.

teleconference/komunikasi jarak jauh,

2.

e-survei kepuasan masyarakat,

3.

sistem informasi administrasi terpadu Peradilan Militer (siratmil)

4.

e-buku tamu militer (e-tamil)

9. PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA
A. akreditasi penjaminan mutu
akreditasi penjaminan mutu merupakan suatu sistem
penilaian yang bertujuan untuk memberikan pedoman atau
standar pelaksanaan pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja
yang prima. kriteria penilaian dalam akreditasi ini meliputi 7
(tujuh) area, yaitu:
a. kepemimpinan(leadership)
b. manajement proses (process management)
c. hasil kinerja (performance result)
d. sistem dokumentasi (e-judiciary)
e. fokus pelanggan (customer focus)
f. management sumber daya (resorce management)
g. perencanaan strategis (strategic planing)

sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan mutu kinerja dan
pelayanan publik, maka pada bulan april tahun 2019 Pengadilan Militer III19 Jayapura berhasil mendapatkan nilai akreditasi “b” berdasarkan rapat
pleno tim akreditasi penjaminan mutu direktorat jenderal badan Peradilan
Militer dan tata usaha negara Mahkamah Agung RI, dimana penyerahan
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sertifikat akreditasi penjaminan mutu ini diserahkan pada bulan november
2019.
akreditasi penjaminan mutu ini dimaksudkan untuk memberikan
standar atau pedoman atas pelayanan publik di Pengadilan Militer III-19
Jayapura agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

gambar sertifikat akreditasi penjaminan mutu

gambar proses penyerahan sertifikat akreditasi penjaminan mutu
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B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
pada tahun 2019 ini, bersama dengan pengadilan lain di 4 (empat)
lingkungan peradilan di bawah mahkamah agung, Pengadilan Militer III-19
Jayapura terus menjalankan dan meningkatkan pelaksanaan sarana PTSP atau
pelayanan terpadu satu pintu yang telah dibangun pada awal tahun 2018.
program PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan
yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam
bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke
perbuatan tercela secara etika dan hukum. PTSP merupakan suatu transformasi
dalam pelayanan sektor publik, memangkas mata rantai birokrasi, dan menjadi
kontribusi pengadilan dalam mendorong kemudahan berusaha. selain itu, dalam
peranannya

memangkas

matarantai

birokrasi,

PTSP

diharapkan

bisa

mengurangi beban administratif pelayanan, membangun citra pelayanan yang
lebih baik dan meningkatkan pelayanan.
melalui sarana PTSP, Pengadilan Militer III-19 Jayapura melayani
berbagai kebutuhan pencari keadilan melalui satu saluran saja, dimana dalam
satu meja PTSP telah tersedia layanan yang berhubungan dengan kepaniteraan,
kesekretariatan dan pengaduan. kepaniteraan melayani kebutuhan yang bersifat
teknis dan kesekretariatan melayani kebutuhan yang bersifat non teknis. melalui
meja PTSP ini, pencari keadilan tidak perlu lagi harus berkeliling ke ruangan atau
bagian tertentu di gedung kantor Pengadilan Militer III-19 Jayapura untuk
memenuhi sesuai apa yang dibutuhkan. pencari keadilan cukup datang ke meja
PTSP, menyampaikan apa yang dibutuhkan dan selanjutnya mendapatkan apa
yang dibutuhkan dengan tetap berada di meja yang sama. petugas PTSP dan
seluruh pegawai Pengadilan Militer III-19 Jayapura lah yang akan bekerja dan
melayaninya.
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gambar display pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)

gambar proses pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)

dalam hal pelayanan publik, Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah
menyediakan saluran untuk pengaduan, yaitu pengaduan secara langsung
dengan datang ke meja PTSP Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan mengisi
formulir yang telah disediakan, atau pengaduan secara tidak langsung dengan
melalui telepon atau email ataupun melalui link website pada fitur layanan
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pengaduan. dan di tahun 2019 ini tidak ada pengaduan yang masuk ke
Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
gambar link website – layanan pengaduan

salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Pengadilan
Militer III-19 Jayapura adalah pemenuhan permintaan data dan informasi.
dalam surat keputusan ketua mahkamah agung nomor 1-144/ kma/sk/i/2011
tanggal 5 januari 2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan,
diuraikan tentang kategori informasi, pelaksana pelayanan informasi, prosedur
pelayanan permintaan informasi dan prosedur pengaburan informasi.
melalui meja PTSP, Pengadilan Militer III-19 Jayapura melayani
permintaan data dan informasi sesuai dengan surat keputuan ketua
mahkamah agung di atas. adapun biaya yang timbul dari proses permintaan
data dan informasi tersebut telah diatur dalam keputusan kepala Pengadilan
Militer III-19 Jayapura nomor : w3.mil.08/ 004.e/skep/1/2019 tanggal 31
januari 2019 tentang biaya penggandaan dan pengiriman informasi publik di
Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
di tahun 2019 Pengadilan Militer III-19 Jayapura menerima 34 (tiga
puluh empat) permintaan data dan informasi melalui meja PTSP. ketiga puluh
empat permintaan tersebut masing-masing berisi tentang permintaan petikan
putusan, salinan putusan, informasi sidang dan pengajuan pk. ketiga puluh
empat permohonan tersebut semuanya telah ditindaklanjuti dan telahdipenuhi.

165

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2019

3. inovasi pelayanan publik.
sejalan dengan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang
berkualitas, Pengadilan Militer III-19 Jayapura rutin melaksanakan survei
kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan yang telah diberikan.
survei ini dilaksanakan minimal sekali dalam setahun, maksimal tiga kali
dalam setahun atau per triwulan. hasil survei ini dimaksudkan untuk :
a. mengetahui

kelemahan

atau

kekuatan

dari

masing-masing

unit

penyelenggara pelayanan publik.
b. mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah
dilaksanakan oleh unit pelayananpublik.
c.

sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah
perbaikan pelayanan.

d. sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan. masyarakat terlibat
secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayananpublik.

survei kepuasan masyarakat dilaksanakan sejak tahun 2017 hingga
saat ini, dengan awal survei dilakukan secara manual, seiring dengan
perbaikan sistem dilakukan juga secara elektronik dengan menggunakan
aplikasi google form pada bulan november 2019 dan juga dengan
applikasi siratmil-etamil yang merupakan satu kesatuan sistem dengan
badan Peradilan Militer lainnya di seluruh indonesia.
untuk masyarakat yang tidak dapat langsung datang ke kantor
Pengadilan Militer III-19 Jayapura, namun mendapat layanan dari
pengadilan, dapat juga mengisi survei melalui google form yang telah dilink-an dengan website Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan alamat
url : dilmil-Jayapura.go.id pada menu tentang pengadilan => sistem
pengelolaan pengadilan => survei kepuasan publik, atau seperti tertera
pada gambar berikut :
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gambar link website - survei kepuasan publik

sedangkan masyarakat yang datang langsung ke kantor Pengadilan
Militer III-19 Jayapura, dapat mengisi survei langsung pada mesin layanan
vestouch yang diletakkan pada lobby depan kantor Pengadilan Militer III-19
Jayapura dengan bantuan arahan dari petugas PTSP, dengan terlebih dahulu
mengisi buku tamu online.
gambar pengisian buku tamu online dan survei kepuasan publik
dengan bantuan arahan petugas PTSP
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gambar buku tamu online yang terhubung langsung dengan survey IKM

variabel pada pengukuran survei didasarkan pada peraturan menteri
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 16 tahun 2014
tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik yang terdiri atas (sembilan) ruang lingkup.
survei yang masuk baik secara manual (jika mati listrik) maupun secara
applikasi baik yang melalui google form ataupun applikasi siratmil yaitu
sejumlah 100 (seratus) responden. berdasarkan survei kepuasan masyarakat di
Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan hasil analisis data yang telah dilakukan,
diketahui bahwa indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada Pengadilan Militer
III-19 Jayapura sebesar 94,50 yaitu berada pada interval 88,00 s/d 100,00
sehingga masuk dalam kategori “sangat baik”.
table data hasil survei kepuasanmasyarakat
nomor

ruang lingkup

nilai

kategori

peringkat

1

persyaratan

3,78

sangat baik

5

2

prosedur

3,76

sangat baik

7

3

waktu pelayanan

3,80

baik

3

4

biaya/tarif

3,82

sangat baik

1
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5

produk spesifikasi jenis

3,77

sangat baik

6

pelayanan
6

kompetensi pelaksana

3,81

sangat baik

2

7

perilaku pelaksana

3,79

sangat baik

4

8

maklumat pelayanan

3,75

baik

8

9

penanganan pegaduan, saran

3,74

sangat baik

9

dan masukan
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BAB VI
PENGAWASAN

A.

Internal
pengawasan internal dalam hal ini adalah pengawasan yang dilakukan
oleh pimpinan di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang dalam
pelaksanaannya dikoordinir oleh wakil kepala yang terdiri atas pengawasan
melekat dan pengawasan fungsional.
pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai
pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap
bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan
tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat
pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam
satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga
peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh badan pengawasan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
pengawasan

dimaksudkan

untuk

memperoleh

infomasi

apakah

penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan
pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana
dan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Pengawasan

juga

dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan
dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, mencegah terjadinya penyimpangan
administrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan serta penilaian
kinerja.
menindaklanjuti

keputusan

ketua

mahkamah

agung

nomor

:

KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan
pengawasan di lingkungan lembaga peradilan, maka Pengadilan Militer Tinggi III
Surabaya telah menunjuk tim pengawas internal yang terdiri dari para hakim
tinggi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan setiap tahunnya personilnya
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selalu diperbaharui dengan surat keputusan kepala Pengadilan Militer Tinggi III
Surabaya. susunan hakim pengawas bidang dan hakim pengawas Daerah tahun
2019 sebagaimana surat keputusan kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Nomor : W3-Mil/1191/PS.00/I/2019, tanggal 16 Agustus 2019, tentang
penunjukan hakim pengawas di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan
jajarannya;

No

Nama/Nangkat/NRp

1

Kolonel Chk (K) Roza Waka

Dilmil III-12 dan Dimil

Maimun, S.H.,M.H.

III-14 Denpasar

Kolonel

Dilmil III-18 Ambon

2

Chk

Nabatan

Parman Hakim Tinggi

Bidang Pengawasan

Nainggolan, S.H.,M.H.
3

Kolonel

Chk

Muh Hakim Tinggi

Dilmil III-13 Madiun

Mahmud, S.H.,M.H.
4

Kolonel

Chk

Marwan Hakim Tinggi

Dilmil III-19 Jayapura

Suliandi, S.H.,M.H
5

Kolonel

Chk

Apel Hakim Tinggi

Dilmil III-15 Kupang

(KH/W) Hakim Tinggi

Dilmil III-17 Manado

Ginting S.H.,M.H.
6

Kolonel

laut

Tuty Kiptiani, S.H.,M.H.
7

8

Kolonel Chk Warsono, Hakim Tinggi

Dilmil

S.H.,M.H.

Denpasar

Kolonel

Chk

Khairul Hakim Tinggi

Rizal. S.H.,M.Hum

Dilmil

III-14

III-16

Makassar

untuk mengevaluasi secara langsung kinerja aparatur Peradilan Militer III 12 s.d
III-19, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melaksanakan kegiatan
pengawasan dan pembinaan (wasbin) secara teRprogram melalui pengawasan
dan pembinaan secara berkala. pengawasan ini secara langsung turun ke
jajarannya sebagaiberikut :
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a.

Pada tanggal 17 s.d 19 april 2019, Kadilmilti III Surabaya melaksanakan

pembinaan dan pengawasan pada Pengadilan Militer III-15 Kupang

b.

Pada tanggal 20 s.d 21 Mei 2019, Kadilmilti III Surabaya melaksanakan

pembinaan dan pengawasan pada Pengadilan Mliter III-16 Makassar.

c.

Pada tanggal 20 s.d 21 mei 2019, kadilmilti III Surabaya melaksanakan

pembinaan dan pengawasan pada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

d.

Pada tanggal 21 s.d 23 Agustus 2019, Kadilmilti III Surabaya, Panitera dan

Sekretaris Dimilti III Surabaya melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada
Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
e.

Pada tanggal 2 s.d 4 Oktober 2019, Waka Dilmilti III Surabaya, beserta 2

(dua) Hakim Militer Tinggi dan Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Dilmilti III
Surabaya, melaksanakan pengawasan dan pengamatan di bidang manajemen
peradilan, administrasi perkara, administrasi persdidangan, administrasi umum,
kinerja pelayanan publik dan administrasi keuangan pada Dilmil III-12 Surabaya.
f.

Pada tanggal 09 s.d. 10 Oktober 2019, Kadilmilti III Surabaya beserta 3

(tiga) anggota melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Pengadilan
Militer III-13 Madiun.

g.

Pada tanggal 16 s.d. 17 Agustus 2019, Kadilmilti III Surabaya beserta 1

(satu) orang Hakim Militer Tinggi Dimilti III Surabaya melaksanakan pembinaan
dan pengawasan pada Pengadilan Militer III-16 Makassar.
h.

Pada tanggal 16 s.d 17 Oktober 2019, Kadilmilti III Surabaya, beserta

1

(satu) orang Hakim Militer Tinggi dan Sasubbag Rencana Program dan
Anggaran Dilmilti III Surabaya, melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada
Pengadilan Militer III-16 Makassar.
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i.

Pada tanggal 17 s.d 18 Oktober 2019, Waka dilmilti III Surabaya, beserta 1

(satu) orang Hakim Militer Tinggi dan Kasubbag Keuangan dan Pelaporan Dilmilti
III Surabaya, melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Pengadilan
Militer III-14 Denpasar.
j.

Pada tanggal 23O 2019, Waka Dilmilti III Surabaya beserta 2 (dua) orang

Hakim Dilmilti III Surabaya, melaksanakan pengawasan dan pengamatan ke
Lemmasmil Surabaya di Sidoarjo.
k.

Pada tanggal 4 s.d 6 Desember 2019, Waka Dilmilti III Surabaya, beserta 1

(satu) orang Hakim Tinggi Dilmilti III Durabaya, melaksanakan pembinaan dan
pengawasan pada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

tujuan diadakannya pengawasan adalah:
a.

agar penyelanggaraan tugas sesuai dengan perencaan dan dilaksanakan

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan penilaian
apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan dapat di jadikan acuan untuk
perencanaan/pengembangan dimasa yang akan datang,
b.

mencegah sedini mungkin terjadinya in efisiensi yang mengkibatkan

pemborosan, kebocoran, atau penyimpangan dalam penggunaan wewenang,
tenaga, uang serta perlengkapan milik negara sehingga pembinaan aparatur
menghasilakn pemerintahan yang besih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil
guna.

B.

Evaluasi
Secara prinsip bahwa terhadap hasil pengawasan dari seluruh pejabat
struktural danpara hakim pengawas bidang tersebut ditindak lanjuti melalui halhalsebagai berikut :
1.

Temuan dari para pejabat struktural dalam melaksanakan pengawasan

melekat secara umum hasilnya langsung ditindak lanjuti oleh masing-masing
unsur terkait terkecuali untuk masalah-masalah tertentu dibawa terlebih dahulu
dalam forum rapat bulanan yang diselenggarakan minimal satu bulan satu kali.
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2.

Pada saat para hakim pengawas bidang menemukan temuan-temuan

atau masalah-masalah sesuai bidang pelaksanaan tugasnya, maka hakim
pengawasbidang

tersebut

pada

saat

itu

langsung

memberikan

arahan/bimbingan kepada pelaksana dalam rangka memecahkan masalah
yang dihadapi.
3.

Seluruh hasil temuan dari masing-masing hakim pengawas bidang

dilakukan eksphose yang dipimpin kepala Pengadilan Militer III Surabaya
pengawasan kepada seluruh pegawai,

untuk menyikapi masalah-masalah

tertentu, maka kadilmilti III Surabaya mengambil kebijakan-kebijakan khusus;
4.

Para hakim pengawas bidang selalu melakukan monitoring tindak lanjut

hasil pengawasan dengan harapan tidak adanya pengulangan dalam
kekeliruan;
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BAB VII
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A.

Kesimpulan
1.

Pelaksanaan tugas pokok yang dilaksanakan Pengadilan Militer Tinggi III

Surabaya dan jajarannya telah berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan
secara optimal sesuai dengan kemampuan yang ada.
2.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas

peradilan juga sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang memadai dan
sarana prasarana;
3.

Untuk lebih berhasil guna dan berdaya guna Pengadilan Militer Tinggi III

Surabaya dan jajarannya telah membuat program kerja tahunan dan rincian
tugas setiap pegawai dengan membagi habis semua pekerjaan;
4.

Hambatan yang masih dirasakan adalah secara kualitatif dan kuantitatif

sumber daya manusia yang masih perlu terus ditingkatkan kemandirian maupun
tanggung jawabnya.

B.

Rekomendasi
1.

Hendaknya peningkatan skill (kemampuan tugas) para pegawai/pejabat

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya dapat terus diupayakan
kualitas dan kuantitasnya melalui kegiatan diklat, sosialisasi dan bintek-bintek;
2.

Untuk lebih memantapkan fungsi-fungsi pelayanan

kepada pencari

keadilan kita tingkatkan profesionalisme dan mengembangkan keteladanan;
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3.

Agar

ditambah

pegawai/TNI

tertentu

terutama

bidang

teknis

kepaniteraan (pengolah data dan panitera pengganti) dan administrasi umum
(pengolah data bidang umum dan kepegawaian serta tenaga IT).

Sidoarjo,

Januari 2020

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III

E.Trias Komara, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI
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