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Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 

Kuasa, atas ridha-Nya kami dapat menyusun Laporan Tahunan Pengadilan 

Militer III-13 Madiun Tahun 2018 sesuai dengan waktu yang diharapkan.  

 

Sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer menegaskan bahwa Peradilan Militer merupakan pelaksana 

kekuasan kehakiman dilingkungan Angkatan bersenjata untuk menegakkan 

hukum dan keadilan. Pengadilan Militer III-13 Madiun mempunyai tugas 

pokok menegakkan hukum dan keadilan yang termasuk didalam wilayah 

hukumnya. 

 

Perkembangan teknologi yang semakin mutakhir, tradisi pelaporan 

tidak bisa hanya bertahan dalam bentuk yang sangat sederhana, 

penggunaan sistem TI (Teknologi Informasi) yang semakin kedepan 

menuntut peningkatan bentuk-bentuk pelaporan dinamis dan akuntabel atas 

setiap kinerja yang dilakukan.  

 

Laporan tahunan kali ini juga berusaha menyajikan berbagai informasi 

baru, selain itu berbagai data melalui Website termasuk perkara yang sudah 

diputus juga ditampilkan untuk menunjukkan kemajuan infrastruktur dan 

sistem yang dibangun serta dikembangkan oleh Pengadilan Militer III-13 

Madiun. Bukanlah pekerjaan yang mudah untuk mempersiapkan infrastruktur 

yang memadai dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang cakap, 

handal, dan berintegritas dalam lingkungan lembaga Pengadilan Militer III-13 

Madiun.  

 

 

KATA PENGANTAR 
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Laporan ini dibuat dalam rangka pertanggungjawaban publik atas 

seluruh pekerjaan Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan berpedoman 

kepada rencana strategis, program kerja, dan indikator keberhasilan yang 

telah dicapai yang pada gilirannya dapat dipergunakan sebagai tolak ukur 

program kerja tahun berikutnya. Sekalipun belum memenuhi harapan kita 

semua, kami yakin hal ini merupakan sebuah prestasi besar yang telah 

dicapai.  

 

Demi peningkatan kualitas penyusunan Laporan Tahunan di tahun 

mendatang, segala saran konstruktif, kami berharap, Pimpinan Satuan atas 

dapat memberikan arahan dan pembenahan sehingga organisasi yang kami 

pimpin dapat melaksanakan Program sesuai harapan.  

 

Demikian, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan tolak ukur dan 

evaluasi pekerjaan kita di masa datang Semoga Tuhan YME selalu 

melimpahkan rahmat-Nya.  

Amin. 

 
 
 

Madiun, 31 Desember 2018 
 

Kepala Pengadilan Militer III-13 

 
 
 

Moch. Suyanto, S.H., M.H. 
Letnan Kolonel Chk NRP. 544973 

 

 

 

 

 

  


