
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK 

 PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN  

No Uraian Kegiatan Pelaksana Penanggung 
Jawab 

Keterangan 

1 2 3 4 5 

BAGIAN TAUD 

Pelayanan Publik 

A.  Pelayanan Sarana    

1 Mempersiapkan information desk (meja 
informasi) 

Taud Kataud -Sarana dan 
Prasarana masih 
dalam proses 
pengadaan 
 
-Hampir tidak ada 
pihak-pikak yang 
membutuhkan 
pelayanan/informasi 
dari Dilmil 

2 Mempersiapkan ruang tunggu yang nyaman dan 
sejuk 

  

3 Mempersiapkan papan informasi Taud Kataud 

4 Mempersiapkan informas profil Pengadilan dan 
profil Pejabat Pengadilan beserta 
Pegawai(Karyawan) 

Taud Kataud 

5 Mempersiapkan sarana ruang tunggu berupa air 
minum, TV, Surat kabar dan WIFI 

Taud Kataud 

6 Mempersiapkan Toilet Umum Taud Kataud 

7 Mempersiapkan kotak saran Taud  Kataud 

8 Mempersiapkan tempat Sholat Taud Kataud 

9 Mempersiapkan temapat parkir Piket Dankima 

10 Mempersiapkan perlengkapan P3K Taud Kataud 

 

B. Pelayanan Informasi    

1 Menunjuk petugas pelayanan meja informasi Pejabat Kepala  

2 Memberikan informasi yang berkaitan dengan 
hak-hak masyarakat baik secara langsung 
maupun tidak langsung 

Petugas 
informasi 

Kepala  

3 Melayani permintaan informasi dengan 
memberikan blanko permohonan 

Petugas 
informasi 

Kepala  

4 Memberikan jawaban atas permintaan informasi Petugas 
informasi 

Kepala  

5 Memberikan informasi profil dan pelayanan dasar 
pengadilan terdiri dari: 

   

a. Profil pengadilan meliputi: 
   - Fungsi,Tugas dan Yuridiksi Pengadilan. 
   - Struktur organisasi pengadilan. 
   - Alamat, telepon, faximilie dan situs resmi     
      pengadilan. 
   - Daftar nama pejabat dan hakim pengadilan 
   - Profil singkat pejabat structural 

Petugas 
informasi 

Kepala  

b. Prosedur beracara untuk setiap perkara yang 
menjadi kewenangan pengadilan 

Petugas 
informasi 

Kepala  

c. Agenda siding Petugas 
informasi  

Kepala  

6 Memberikan informasi yang berkaitan dengan 
hak-hak masyarakat, meliputi: 

Petugas 
informasi 

Kepala  

a. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran 
yang dilakukan Hakim dan Pegawai 

b. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim 
dan Pegawai 

c. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, 
tata cara mengajukan keberatan terhadap 
pelayanan informasi serta nama dan nomor 
kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas 
pelayanan informasi dan penanganan keberatan 
terhadap pelayanan informasi. 

d. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan 
informasi. 
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 e. Biaya untuk memperoleh salinan informasi    

7 Memberikan informasi yang berkaitan dengan 
program kerja, kegiatan, keuangan dan kinerja 
pengadilan, meliputi : 

   

 a. Ringkasan informasi tentang program kerja 
dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan 
pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri 
atas: 
- Nama program dan kegiatan 
- Penanggung jawab, pelaksana program dan  
  kegiatan serta nomor telepon dan atau alamat  
  yang dapat dihubungi 
- Target dan/atau capaian program dan kegiatan 
- Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan 
- Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan,  
  yang setidaknya meliputi daftar isian  
  penggunaan anggaran DIPA, dokumen  
  anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana  
  kerja anggaran, proposal dan sebagainya. 

Petugas 
informasi 

Kepala   

 b. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (LAKIP) 

 c. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-
kurangnya terdiri atas:  
- Rencana dan realisasi anggaran 
- Neraca laporan arus kas dan catatan atas  
  laporan keuangan yang disusun sesuai dengan  
  standar akuntansi yang berlaku 

Bendahara KPA  

 d. Ringkasan daftar aset dan inventaris Taud Kataud  

e. Informasi tentang pengumuman pengadaan 
barang dan jasa sesuai degan peratura 
perundang-undangan yang berlaku. 

Panitia 
pengadaan 

Kepala  

8 Memberikan informasi lain tentang prosedur 
peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan 
darurat di kantor pengadilan 

  Sudah pakai Alarm 

9 Memberikan informasi yang berkaitan dengan 
perkara dan persidangan yang meliputi: 

   

a. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, 
baik yang telah berkekuatan hokum tetap 
maupun yang belum berkekuatan hokum tetap 
(dalam bentuk foto copy atau naskah elektronik, 
bukan salinan resmi) 

Panitera Kepala 
Panitera 

 

b. Informasi dalam buku register perkara Panitera Kepala 
Panitera 

 

c.Data statistik perkara yang mencakup jumlah 
dan jenis perkara 

Panitera Kepala 
panitera 

 

d. Tahapan suatu perkara dalam proses 
penanganan perkara 

Panitera Kepala 
Panitera 

 

10 Menerima pengaduan masyarakat Petugas 
informasi 

Kepala  

11 Mengisi register permohonan informasi Petugas 
informasi 

Kepala  

12 Menerima tamu dan memberikan informasi serta 
memandu pihak-pihak tertentu yang akan 
menemui aparat peradilan atau berurusan 
dengan pengadilan 

Petugas 
informasi 

Kepala  

13 Meneruskan informasi tertentu kepada 
penanggung jawab informasi 

Petugas 
informasi 

Kepala   



Teknologi Informasi    

a Membentuk tim IT Kepala Kepala  

b Mengupdate dan melengkapi standar menu 
website 

Tim IT Kepala  

c Menghimpun segala e-informasi yang berkaitan 
dengan kedinasan 

Tim IT Kepala  

d Mencetak dan menyampaikan e-informasi 
sebagai bahan tindak lanjut 

Tim IT Kepala  

e Mengupload surat-surat dinas Tim IT  Kepala  

f  Mempublikasikan putusan yang telah di-
anominasi 

Tim IT Kepala   

g Mempublikasikan keuangan perkara dan APBN Tim IT  Kepala   

h Mempublikasikan usul, realisasi kenaikan 
pangkat, mutasi jabatan dan hukuman disiplin 

Tim IT  Kepala  

i Memberikan informasi profil dan dasar 
pengadilan 

Tim IT  Kepala  

j Mengupdate berita yang berkaitan dengan 
kegiatan-kegiatan pengadilan 

Tim IT Kepala    

k Mempublikasikan database asset dan perkara Tim IT  Kepala   

l Mengupdate data sidang, perkara putus dan 
statistik perkara 

Tim IT Kepala   
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