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Rabu, 14 Oktober 2020: Pengadilan Militer Utama menyelenggarakan Bimbingan Teknis
Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Militer pada tanggal 14 sd 16 Oktober 2020 dengan
tema “mewujudkan integritas panitera di lingkungan peradilan militer yang profesional dengan
memegang teguh kode etik”. Bimtek yang diadakan di Hotel Horison Bekasi ini diikuti oleh 42
peserta yakni 7 peserta hadir di hotel dan 35 peserta lainnya dari seluruh wilayah indonesia
mengikuti lewat zoom meeting, peserta yang terdiri dari Panitera, Panitera Pengganti, Panitera
Muda Hukum dan Panitera Muda Pidana di Lingkungan Peradilan Militer se-Indonesia.

  

Bimtek ini dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha
Negara Mahkamah Agung RI, Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H.,M.H. di dampingi oleh
Kadilmiltama Mayjen TNI Agus Dhani M., SH., M.Hum. Dalam pidato pembukaannya, Dirjen
menyampaikan bahwa Pembinaan Teknis Panitera merupakan salah satu upaya Mahkamah
Agung untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional di lingkungan
Peradilan. Tujuan pelaksanaan bimbingan teknis ini adalah agar panitera di lingkungan
peradilan militer tetap teguh menjaga integritas dan memegang teguh kode etik panitera dalam
melaksanakan tugas penyelesaian perkara dan untuk menambah wawasan serta pengetahuan
para panitera, sebagaimana kita ketahui bahwa peran panitera dalam menyelesaikan perkara di
peradilan sangatlah penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses
persidangan.

  

Mahkamah agung saat ini sedang giat-giatnya mencanangkan peradilan yang bersih dan bebas
dari gratifikasi serta ingin memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari
keadilan. Mahkamah agung juga saat ini terus berupaya agar seluruh lingkungan peradilan
mendapatkan predikat wbk dan wbbm dengan melakukan pembenahan-pembenahan yang
berkaitan dengan pembenahan administrasi, pelayanan publik terhadap pencari keadilan,
peningkatan sumber daya manusia di lingkungan peradilan termasuk salah satunya panitera di
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dalam lingkungan peradilan militer, dengan harapan panitera di lingkungan peradilan militer
menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan professional.
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