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Jakarta - Selasa, 21 Januari 2014, bertempat di Ruang Data Center Ditjen Badilmiltun. Dengan
penekanan tombol oleh Ketua Mahkamah Agung RI, DR. H.M. Hatta Ali, SH, MH dengan di
hadiri Wakil Ketua MA Bid. Yudisial, Wakil Ketua MA Bid. Non Yudisial, beserta para Ketua
Kamar dan para Hakim Agung Mahkamah Agung RI, diantaranya hadir pula Ketua Kamar TUN,
dan Ketua Kamar Militer secara resmi membuka peluncuran aplikasi SIAD-PTUN dan
SIAD-DILMIL.

  

Acara diawali dengan laporan perkembangan aplikasi SIAD-PTUN dan SIAD-DILMIL oleh
Dirjen Badilmiltun Sulistyo, SH, M.Hum. Perkembangan pembangunan aplikasi SIAD-PTUN
dan SIAD-DILMIL dimulai sejak tahun 2012. Berawal dari 7 satker peradilan sebagai pilot
project di tahun 2013, yaitu terdiri dari 3 satker peradilan militer dan 4 satker peradilan tata
usaha negara kemudian pada akhir tahun 2013 telah ditambah lagi 18 satker peradilan militer
dan 28 satker peradilan tata usaha negara hingga saat ini telah lengkap sebanyak 23 satker
peradilan militer dan 32 satker peradilan tata usaha negara mulai menggunakan aplikasi
tersebut.

  

Acara berlangsung kurang lebih satu setengah jam ini dilaksanakan setelah acara pemilihan
Wakil Ketua MA Non Yudisial di ruang auditorium Gedung Sekretariat MA, sehingga cukup
banyak tamu dari jajaran pimpinan maupun hakim agung yang hadir. Ditambah dengan para
tamu dari peradilan militer maupun peradilan tata usaha negara yang sengaja datang untuk
menyaksikan acara ini, maka ruang data center tampak tidak cukup untuk menampung semua
yang hadir, sehingga sebagian tidak dapat masuk dan harus menyaksikan dari luar ruangan.

  

Ketua MA beserta para pimpinan dan hakim agung serta tamu lainnya menyaksikan langsung
simulasi penggunaan kedua aplikasi yang diperagakan langsung oleh personel dari satker
peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Untuk melaksanakan simulasi disiapkan lima
unit komputer yang terhubung jaringan dan sebuah printer untuk mencetak dokumen. Pelaku
simulasi terdiri dari Staf Meja 1, Ketua Pengadilan, Panitera Sekretaris, Hakim, dan Panitera
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Pengganti untuk SIAD-PTUN kemudian Staf Tera, Ketua Pengadilan, Katera, Hakim, dan
Panitera untuk SIAD-DILMIL. Berkas perkara yang digunakan adalah berkas perkara di PTUN
Serang dan Dilmil III-13 Madiun.

  

Ketua MA juga melihat penggunaan aplikasi SIAD-PTUN dan SIAD-DILMIL untuk aplikasi Info
Perkara dan Monitoring Perkara. Kedua aplikasi ini sudah dapat diakses melalui website
http://www.ditjenmiltun.net. Melalui kedua aplikasi ini, publik dapat mengetahui perkara yang
sedang diproses di peradilan milliter dan peradilan tata usaha negara seluruh Indonesia. Hal ini
sejalan dengan komitmen Mahkamah Agung RI untuk melaksanakan keterbukaan informasi
pengadilan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
1-144/KMA/SK/I/2011 demi mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan
peradilan. (ds/humas)
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