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Dalam rangka mensukseskan Reformasi Birokrasi, perlu 
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terlebih khusus dalam hal ini 
adalah Sumber Daya Manusia dalam Lingkungan Peradilan Militer. Ada         
3 (tiga)  tools yang harus dimiliki oleh seseorang yang berkualitas yaitu :  

 
1. Technical Skill. 
2. Human Skill. 
3. Conceptual Skill. 

 
Adapun area Reformasi Birokrasi ada 4 macam area yaitu :  
 
1. Pelayanan Administrasi. 
2. Bantuan Hukum (di Peradilan Militer telah dilaksanakan oleh Kumdam). 
3. Keterbukaan Informasi sesuai UU No. 14 Tahun 2008 dan SK.KMA No. 

144 Tahun 2007. 
4. Pelayanan Pengaduan sesuai dengan SK. Nomor 076 Tahun 2009. 

 
Pelayanan Administrasi harus dilakukan semaksimal mungkin dalam 

rangka memenuhi standar pelayanan, termasuk di dalamnya adalah 
pelayanan administrasi terhadap proses penyelesaian perkara, maupun 
dalam pemenuhan hak-hak para pegawai agar tidak mengalami 
keterlambatan atau hambatan. 

 
Bantuan hukum dalam lingkungan peradilan militer telah dijalankan 

fungsinya oleh Kumdam.  
 
Keterbukaan Informasi melalui Pengembangan Website menjadi hal 

yang harus dilaksanakan secara up to date dan mudah diakses karena 
informasi yang dimasukkan dalam website merupakan jalan bagi masyarakat 
untuk memperoleh informasi seluas-luasnya dan sedetail-detailnya sehingga 
hak masyarakat untuk informasi terpenuhi. Informasi tidak hanya dapat 
diperoleh melalui pengembangan website akan tetapi juga melalui fungsi 
meja informasi. Dalam menjalankan fungsi meja informasi, informasi wajib 
diumumkan, harus ada penanggung jawab informasi baik pada website 
maupun meja informasi dan informasi yang diberikan melalui meja informasi 
prosesnya harus mudah untuk mendapatkan akses dan up to date. 

 
Pengadilan Militer ditiap-tiap daerah harus berani untuk 

mengembangkan websitenya dengan cara mengajukan anggaran 
pengembangan sesuai kebutuhan masing-masing yang mana dalam 
pengembangan website masing-masing daerah harus diusahakan link 
dengan Pengadilan Militer Tingkat Banding, Utama, Mahkamah Agung 
ataupun Peradilan lainnya, sehingga mudah untuk di akses. Selain pengajuan 
anggaran untuk pengembangan website, yang tidak kalah pentingnya adalah 
anggaran peningkatan sumber daya manusia seperti pengajuan peserta yang 
akan  mengikuti kursus-kursus atau untuk bimbingan teknis, atau diklat-diklat 
lainnya dan peningkatan anggaran pemeliharaan juga untuk anggaran 
operasional informasi. 

 
Selain keterbukaan informasi melalui website, area reformasi 

birokrasi yang tidak kalah pentingnya adalah pelayanan pengaduan. Setiap 
aduan yang diajukan oleh masyarakat, semaksimal mungkin untuk 



diselesaikan. Dalam melaksanakan pelayanan pengaduan, ada beberapa 
langkah penting yang harus diperhatikan, yaitu : 

 
1. Membuat SK Penanganan Pengaduan.  

 
Harus ada personil yang ditunjuk dalam menangani pengaduan. Dalam 
hal ini yang ditunjuk adalah seorang Panmud Hukum  / Urminu. Siapa 
yang bertanggung jawab pada Meja Informasi. 
 

2. Pimpinan harus mensosialisasikan sistem pelayanan pengaduan ini 
kepada setiap anggota dan masyarakat.  
 

Selain yang telah tersebut diatas, Mahkamah Agung dan Badan 
Peradilan lainnya telah mengembangkan applikasi yang terintegrasi, seperti 
SIMARI, SIMPEG, SIAPDA dan applikasi lainnya. Hal ini guna memenuhi 
target pencapaian Reformasi Birokrasi.  

 
(Tulisan dibuat berdasarkan Rangkuman Penjelasan dari Nara Sumber : 
Dr. Djodi Suranto, S.H., M.H. pada Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi 
Kepegawaian pada Tgl. 17-19 April 2013 di Malang). 
 
 

 
 
 
 
 


