
i | P a g e  
L a p o r a n  T a h u n a n  T A  2 0 1 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufiq dan 

hidayah-Nya sehingga laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Militer III-

13 Madiun tahun 2019 dapat selesaikan dengan baik sesuai dengan waktu 

yang diharapkan. 

 

Laporan ini menguraikan tentang pelaksanaan kegiatan Pengadilan 

Militer III-13 Madiun Tahun 2019 yang meliputi keadaan perkara, Sumber 

Daya Manusia, Pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana serta 

teknologi informasi, peningkatan Pelayanan public, dan pengawasan internal. 

 

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.  

 

Laporan pelaksanaan kegiatan 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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Demi peningkatan kualitas penyusunan Laporan pelaksanaan 

kegiatan 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 2019 
 

Kepala Pengadilan Militer III-13 

 
 
 

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. 
Letnan Kolonel Sus NRP. 522940  

 

 

 

 

 

  


