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Kadilmitama menyampaikan maksud dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dilingkungan
pengadilan militer tak lain untuk merubah konsep dari sebutan dilayani menjadi melayani.

  

Menurut Mayor Jenderal TNI Agus Dhani Mandaladikari, SH MHum, pengadilan militer
merupakan suatu tempat bagi para pencari keadilan di wilayah zona integritas diseluruh
Indonesia.

  

“Sedangkan Pengadilan Militer Utama itu mempunyai tugas itu wilayah hukumnya seluruh
Indonesia. Dengan kondisi seperti itu seharusnya ada inovasi-inovasi pelayanan tadi lebih
mudah lebih cepat dan biaya ringan kalau integritas pegawainya seluruhnya seperti itu pasti
akan terwujud,” jelas Dhani kepada Harian Pelita.Com pada Jum’at (16/10/2020).

  

Ia melanjutkan, saat ini Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama) yang berada di Jakarta telah
menyandang WBK. Hal tersebut kata Mayjen TNI Dhani dinilai langsung oleh Menteri

  

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Maka dari itu, salah
satu diantaranya Dilmiltama merupakan bagian dari pelopor perubahan menuju Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

  

“Pengadilan Militer Utama sudah WBK dinilai oleh Menpan sudah berkategori bebas korupsi
saya pun ditunjuk salah satunya pelopor perubahan. Demikian sekarang kita sudah
mengajukan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) fokusnya adalah pelayanan,”
ungkapnya di Hotel Horizonta, Bekasi, Jawa Barat.
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Selain itu, Kadilmitama mengatakan, “Nah, dengan pelayanan ini wilayah hukum yang luas tadi
itu pencari keadilan kita membuat inovasi-inovasi agar lebih mudah termasuk bersidang keluar
dari wilayah Jakarta. Agar mencari keadilan itu lebih tepat masalahnya bisa terselesaikan yang
ujung-ujungnya adalah agar prajurit tadi melaksanakan tugas dengan baik,” sambungnya.

  

Perlu diketahui, hingga sampai saat ini indeks kepuasan dari koresponden atau penilaian
kepuasaan dari masyarakat tercatat di Dilmiltama mencapai angka 83,9.

  

Terlebih, Mayjen TNI Dhani merinci upaya-upaya yang dilakukan selama ini antara lain
pertama, membangun budaya kerja yang penuh perubahan dari dilayani menjadi melayani.
Berikutnya, yang kedua integritas ditekankan olehnya di kantor Dilmiltama kepada seluruh
pegawai maupun pejabat setempat di kantor pengadilan militer.

  

Jendral bintang dua itu juga menjelaskan, bahwasanya seluruh pegawai yang bertugas di
lingkungan pengadilan militer baik TNI maupun sipil tanpa paksaan dan penuh kesadaran.
Dengan demikian, komitmen-komitmen menuju WBK dan WBBM harus diterapkan.
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