
Waka Caraka Kaur
Dilmil Minsidok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Memerintahkan untuk menyusun
Konsep Renstra sebagai tindak lanjut
Renstra Dilmil 

nota dinas, 
komputer 30 menit disposisi

2
Membuat nota dinas kepada pejabat 
tiap bagian untuk mengajukan Renstra nota dinas, 

komputer 30 menit disposisi

3

Memerintahkan menghimpun dan 
menyusun Renstra yang diajukan dari 
masing masing bagian yang telah 
ditandatangani oleh kepala bagiannya.  

konsep usulan 1 minggu konsep terbuat

4

Menyerahkan konsep Renstra yang 
telah disusun  untuk dikoreksi dan 
ditandatangani dalam lembar kontrol. konsep usulan 1 minggu konsep terbuat

5

Mengajukan konsep Renstra untuk 
dikoreksi, bila setuju diteruskan dan bila 
tidak setuju di kembalikan untuk di 
perbaiki

konsep usulan 2 hari konsep terbuat

6

Mengajukan konsep Renstra untuk 
dikoreksi, bila setuju diteruskan dan bila 
tidak setuju di kembalikan untuk di 
perbaiki

konsep usulan 2 hari konsep terbuat

SOP PENYUSUNAN RENSTRA

NO Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

KetKadilmil Kataud Kaurtu Katera Staf TI Kelengkapan Waktu Output

ya 

Tidak



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7
Mengajukan konsep Renstra, bila 
setuju di tandatangani bila tidak 
dikembalikan untuk diperbaiki

konsep usulan 2 hari konsep terbuat

8

Mensahkan Renstra untuk dipedomani 
bila tidak dikembalikan untuk diperbaiki 
dan memerintahkan mengirimkan ke 
Biro Perencanaan Mahkamah Agung

konsep usulan 2 hari Renstra

9

Memerintahkan  untuk mempedomani 
dan mengirimkan Renstra kepada Biro 
Perencanaan Mahkamah Agung . konsep usulan 1 hari Renstra

10

Membuat surat edaran kepada seluruh 
bagian untuk mempedomani Renstra 
dalam menyusun Program Kerja dan 
memerintahkan untuk mengirim ke MA, 
memerintahkan  untuk mengarsipkan, 
dan mengupload di website

Surat Pengantar 30 menit Renstra

11
Memerintahkan untuk mengirimkan 
program kerja ke Mahkamah Agung Surat Pengantar 30 menit Renstra

12
Mengirimkan program kerja ke 
Mahkamah Agung surat program 

kerja, komputer 30 menit Renstra

13
Mengagendakan arsip Renstra dan di 
simpan di perpustakaan surat program 

kerja 30 menit Renstra

14
Mengupload ke website  Renstra yang 
sudah disahkan. surat program 

kerja 30 menit Renstra

2

Tidak

ya 

ya 



Waka Caraka Kaur
Dilmil Minsidok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Memerintahkan untuk menyusun
Konsep Program Kerja sebagai tindak
lanjut Renstra Dilmil

nota dinas, 
komputer 30 menit disposisi

2
Membuat nota dinas kepada pejabat 
tiap bagian untuk mengajukan rencana 
program kerja

nota dinas, 
komputer 30 menit disposisi

3

Menghimpun dan menyusun rencana 
program kerja yang diajukan dari 
masing masing bagian yang telah 
ditandatangani oleh kepala bagiannya.  

konsep usulan 1 minggu konsep terbuat

4

Menyerahkan konsep program kerja 
yang telah disusun  untuk dikoreksi dan 
ditandatangani dalam lembar kontrol. 
Bila setuju diteruskan bila tidak 
dikembalikan

konsep usulan 1 minggu konsep terbuat

5 Mengajukan konsep Program Kerja konsep usulan 2 hari konsep terbuat

6

Mengajukan konsep program kerja 
untuk dikoreksi, bila setuju diteruskan 
dan bila tidak setuju di kembalikan 
untuk di perbaiki

konsep usulan 2 hari konsep terbuat

7
Mengajukan konsep Progja, bila setuju 
di tandatangani bila tidak dikembalikan 
untuk diperbaiki

konsep usulan 2 hari konsep terbuat

8

Mensahkan yang disetujui bila tidak 
dikembalikan dan memerintahkan 
untuk mempedomani program kerja 
yang sudah di sahkan dan mengirimkan 
ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung

konsep usulan 2 hari Progja

9

Memerintahkan untuk mempedomani 
dan mengirimkan program kerja 
kepada Biro Perencanaan Mahkamah 
Agung .

konsep usulan 1 hari Progja

SOP PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

NO Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

KetKadilmil Kataud Kaurtu Katera Staf TI Kelengkapan Waktu Output

ya

Tidak

ya

Tidak



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10
Memerintahkan  untuk mengirim ke 
MA, untuk mengarsipkan, dan 
mengupload di website

Surat Pengantar 30 menit Progja

11 Memerintahkan untuk mengirimkan 
program kerja ke Mahkamah Agung Surat Pengantar 30 menit Progja

12 Mengirimkan Program Kerja ke 
Mahkamah Agung

13 Mengagendakan arsip program kerja 
dan di simpan di perpustakaan

surat program 
kerja, komputer 30 menit Progja

14 Mengupload Progja yang sudah 
disahkan.

surat program 
kerja 30 menit Progja

2



Kadilmil Katera Wakadilmil Kataud Kaurdal Kaurtu Notulen Staf TI Kaur Dokpustak Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Memerintahkan membuat jadwal 
rencana kegiatan pembinaan 
peningkatan kemampuan tekhnis 
peradilan sesuai arahan.

Kertas Konsep 10 menit konsep 
terbuat

2
Membuat dan mengajukan konsep 
jadwal rencana kegiatan pembinaan 
peningkatan kemampuan tekhnis. 

Kertas Konsep 
, Komputer 30 menit konsep 

terbuat

3

Memeriksa konsep jadwal rencana 
kegiatan pembinaan peningkatan 
kemampuan tekhnis, bila setuju 
diajukan  bila tidak dikembalikan 
untuk diperbaiki

Kertas Konsep 
, Komputer 10 menit konsep 

terbuat

4

Memeriksa konsep jadwal rencana 
kegiatan pembinaan peningkatan 
kemampuan tekhnis, bila setuju 
ditandatangani, bila tidak 
dikembalikan untuk diperbaiki dan 
memerintahkan untuk menindak 
lanjuti

Kertas Konsep 
, Komputer 10 menit konsep 

terbuat

5
Memerintahkan untuk menindak 
lanjuti isi jadwal kegiatan yang sudah 
disahkan

Kertas Konsep 
, Komputer 10 menit

Penge-
sahan 
Jadwal

6

Memerintahkan untuk 
mempersiapkan kelengkapan 
kebutuhan kegiatan pembinaan 
peningkatan kemampuan tekhnis. 

komputer, 
Proyektor, 
ruang rapat

10 menit
Penge-
sahan 
Jadwal

7
Melaporkan kesiapan kelengkapan 
kebutuhan kegiatan pembinaan 
peningkatan kemampuan tekhnis

Kertas laporan 10 menit
Penge-
sahan 
Jadwal

SOP PEMBINAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS PERADILAN

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket

Tidak

Tidak

ya

ya



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8

Memerintahkan menunjuk  sebagai 
pencatat rapat  pada kegiatan 
pembinaan peningkatan kemampuan 
tekhnis.

kertas catatan, 
Pena 10 menit petugas 

ada

9 Menunjuk pencatat rapat  dan 
melaporkan 

10
Melaporkan  kesiapan pelaksanaan 
kegiatan pembinaan peningkatan 
kemampuan teknis. 

kertas catatan, 
Pena 10 menit Pelaksa-

naan

11
Melaporkan kesiapan pelaksanaan 
kegiatan pembinaan peningkatan 
kemampuan teknis.

kertas catatan, 
Pena 10 menit Pelaksa-

naan

12
Melaporkan  pelaksanaan kegiatan 
pembinaan peningkatan kemampuan 
teknis telah siap dilaksanakan.

kertas catatan, 
Pena 10 menit Pelaksa-

naan

13

Memberikan pengarahan dan 
pembinaan peningkatan kemampuan 
teknis peradilan pada jam komandan 
dan memerintahkan mencatat isi dan 
hasil kegiatan rapat.  

kertas catatan, 
Pena 10 menit Pelaksa-

naan

14

Melaksankan tugas, melaporkan  
catatan isi dan hasil kegiatan rapat 
pembinaan peningkatan kemampuan 
teknis.

kertas catatan, 
Pena 10 menit Pelaksa-

naan

15
Melaporkan catatan isi dan hasil 
kegiatan rapat pembinaan 
peningkatan kemampuan teknis.

kertas catatan, 
Pena 10 menit Pelaksa-

naan

16
Melaporkan catatan isi dan hasil 
kegiatan rapat pembinaan 
peningkatan kemampuan teknis

Komputer, foto-
foto 10 menit Pelaksa-

naan

17

Memerintahkan untuk megupload 
kegiatan Jam Komandan pada 
pengarahan Bintek dan 
memerintahkan untuk mengarsipkan.

Komputer, foto-
foto 10 menit Pelaksa-

naan

18 Mengupload kegiatan Jam Komandan 
pada pengarahan Bintek

Komputer, foto-
foto 10 menit Pelaksa-

naan

19
Mengarsipkan hasil kegiatan rapat 
pembinaan peningkatan kemampuan 
teknis.

Komputer, foto-
foto, kertas 
catatan

10 menit Pelaksa-
naan

2



Kadilmil Kataud Wakadilmil Katera Kaurdal Kaurtu Notulen Staf TI Kaur Dokpustak Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Memerintahkan membuat jadwal 
rencana kegiatan pembinaan 
peningkatan kemampuan non tekhnis 
peradilan sesuai arahan.

Kertas Konsep 10 menit konsep 
terbuat

2
membuat dan mengajukan konsep 
jadwal rencana kegiatan pembinaan 
peningkatan kemampuan non tekhnis. 

Kertas Konsep 
, Komputer 30 menit konsep 

terbuat

3

Memeriksa konsep jadwal rencana 
kegiatan pembinaan peningkatan 
kemampuan non tekhnis, bila setuju 
diajukan  bila tidak dikembalikan 
untuk diperbaiki

Kertas Konsep 
, Komputer 10 menit konsep 

terbuat

4

Memeriksa konsep jadwal rencana 
kegiatan pembinaan peningkatan 
kemampuan non tekhnis, bila setuju 
ditandatangani, bila tidak 
dikembalikan untuk diperbaiki dan 
memerintahkan untuk menindak 
lanjuti

Kertas Konsep 
, Komputer 10 menit konsep 

terbuat

5
Memerintahkan untuk menindak 
lanjuti isi jadwal kegiatan yang sudah 
disahkan

Kertas Konsep 
, Komputer 10 menit

Penge-
sahan 
Jadwal

6
Memerintahkan untuk 
mempersiapkan kelengkapan 
kebutuhan kegiatan pembinaan 
peningkatan kemampuan non tekhnis. 

Komputer, 
Proyektor, 

Ruang Rapat
10 menit

Penge-
sahan 
Jadwal

7
Melaporkan kesiapan kelengkapan 
kebutuhan kegiatan pembinaan 
peningkatan kemampuan non tekhnis

Kertas Laporan 10 menit
Penge-
sahan 
Jadwal

8

Memerintahkan menunjuk  sebagai 
pencatat rapat  pada kegiatan 
pembinaan peningkatan kemampuan 
non tekhnis.

Kertas 
Catatan, Pena 10 menit Petugas 

ada

SOP PEMBINAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN NON TEKNIS PERADILAN

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket

ya
Tidak

Tidak

ya



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9 Menunjuk pencatat rapat dan 
melaporkan 

Kertas 
Catatan, Pena 10 menit Petugas 

ada

10
Melaporkan  kesiapan pelaksanaan 
kegiatan pembinaan peningkatan 
kemampuan non teknis. 

kertas catatan, 
Pena 10 menit Pelaksa-

naan

11
Melaporkan kesiapan pelaksanaan 
kegiatan pembinaan peningkatan 
kemampuan non teknis.

kertas catatan, 
Pena 10 menit Pelaksa-

naan

12
Melaporkan  pelaksanaan kegiatan 
pembinaan peningkatan kemampuan 
non teknis telah siap dilaksanakan.

kertas catatan, 
Pena 10 menit Pelaksa-

naan

13

Memberikan pengarahan dan 
pembinaan peningkatan kemampuan 
non teknis peradilan pada jam 
komandan dan memerintahkan 
mencatat isi dan hasil kegiatan rapat.  

kertas catatan, 
Pena 10 menit Pelaksa-

naan

14

Melaksanakan tugas, melaporkan  
catatan isi dan hasil kegiatan rapat 
pembinaan peningkatan kemampuan 
non teknis.

kertas catatan, 
Pena 10 menit Pelaksa-

naan

15
Melaporkan catatan isi dan hasil 
kegiatan rapat pembinaan 
peningkatan kemampuan non teknis.

kertas catatan, 
Pena 10 menit Pelaksa-

naan

16
Melaporkan catatan isi dan hasil 
kegiatan rapat pembinaan 
peningkatan kemampuan non teknis

Komputer, foto-
foto 10 menit Pelaksa-

naan

17

Memerintahkan untuk megupload 
kegiatan Jam Komandan pada 
pengarahan Bintek non teknis dan 
memerintahkan untuk mengarsipkan.

Komputer, foto-
foto 10 menit Pelaksa-

naan

18
Mengupload kegiatan megupload 
kegiatan Jam Komandan pada 
pengarahan Bintek non teknis

Komputer, foto-
foto 10 menit Pelaksa-

naan

19
Mengarsipkan hasil kegiatan rapat 
pembinaan peningkatan kemampuan 
non teknis.

Komputer, foto-
foto, kertas 
catatan

10 menit Pelaksa-
naan

2



Waka
dilmil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Menyampaikan data perkara dan 
putusan  untuk di upload di website.

Komputer, data 
dan informasi 
kegiatan

30 menit data kegiatan 
terhimpun

2 Menyampaikan informasi kegiatan  
untuk di upload.

Komputer, data 
dan informasi 
kegiatan

30 menit data kegiatan

3
Mengajukan data dan informasi 
kegiatan yang ada di Peradilan Militer 
yang akan di upload

data dan 
informasi 
kegiatan

30 menit data kegiatan

4 Memilih beberapa informasi kegiatan di 
Peradilan Militer yang akan di upload.

data dan 
informasi 
kegiatan

30 menit data kegiatan

5 Mengajukan data dan Informasi 
kegiatan untuk diupload.

data dan 
informasi 
kegiatan

30 menit data kegiatan, paraf 
Katera

6 Memilih informasi kegiatan yang 
diajukan, dan mengajukan.

data dan 
informasi 
kegiatan

30 menit data kegiatan, paraf 
Wakadilmil

7
Memilih informasi kegiatan yang 
diajukan, dan memerintahkan untuk 
menindaklanjuti.

data dan 
informasi 
kegiatan

30 menit data kegiatan, paraf 
Kadilmil

8 Memerintahkan untuk menindaklanjuti.
data dan 
informasi 
kegiatan

30 menit data kegiatan 
terupload

9 Memerintahkan untuk menguplod 
informasi kegiatan.

data dan 
informasi 
kegiatan

30 menit data kegiatan 
terupload

10 Memerintahkan  untuk mengupload 
data dan informasi kegiatan.

Komputer, data 
dan informasi 
kegiatan

30 menit data kegiatan 
terupload

11 Mengupload  data dan informasi 
kegiatan yang ada di Peradilan Militer.

Komputer, data 
dan informasi 
kegiatan

30 menit data kegiatan 
terupload

SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

KetKaurminra Kataud Staf TI Katera Kadilmil Kelengkapan Waktu Output



Waka Kaur
dilmil Dokpustak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Monitoring pesan masuk (inbox) pada 
aplikasi webmail (mail) dan sms 
gateway yang dipergunakan oleh 
pengadilan dan melaporkan.

Komputer 30 menit pengaduan bila ada 
tertindaklanjuti

2

Memfiltering pesan masuk (inbox) di 
email dan sms gateway. Komputer, 

lembar kertas 
print out laporan

1 jam pengaduan bila ada 
tertindaklanjuti

3

Melaporkan pesan masuk (inbox) di
email dan sms gateway guna
mendapatkan petunjuk dan arahan.

lembar kertas 
print out laporan 2 jam pengaduan bila ada 

tertindaklanjuti

4

Memerintahkan untuk membuat konsep
jawaban pesan masuk tersebut . Komputer, 

lembar kertas 
laporan, disposisi

30 menit pengaduan bila ada 
tertindaklanjuti

5

Membuat konsep jawaban dan diajukan Komputer, 
lembar kertas 
laporan, disposisi

2 jam konsep terbuat.

6

Memeriksa konsep jawaban bila
disetujui diajukan, bila tidak
dikembalikan untuk diperbaiki

lembar kertas 
laporan, konsep 
surat

2 jam laporan terbuat.

Kelengkapan Waktu Output

SOP PELAYANAN PENANGGANAN PENGADUAN

NO Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

KetStaf TI Kataud Kadilmil Katera

Tidak

Ya

Ya



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7

Memeriksa konsep jawaban yang
diajukan bila disetujui ditandatangani,
bila tidak dikembalikan untuk diperbaiki 

lembar kertas 
laporan, konsep 
surat

30 menit laporan terbuat, ttd 
Kadilmil

8

Memerintahkan untuk mengupload
jawaban surat elektronik (email) dan
sms gateway sesuai kotak masuk
(inbox) .

Jawaban 
pengaduan 30 menit jawaban pengaduan 

terupload

9

Memerintahkan untuk mengupload
jawaban surat elektronik (email) dan
sms gateway sesuai kotak masuk
(inbox) .

Jawaban 
pengaduan 30 menit jawaban pengaduan 

terupload

10

Memerintahkan untuk mengupload
jawaban surat elektronik (email) dan
sms gateway sesuai kotak masuk
(inbox) .

Jawaban 
pengaduan 30 menit jawaban pengaduan 

terupload

11
Mengupload dan menyerahkan arsip 
jawaban surat elektronik (email) dan 
sms gateway  untuk diarsipkan

Komputer, 
jawaban 
pengaduan

30 menit jawaban pengaduan 
terupload

12
Mengarsipkan jawaban surat elektronik 
(email) dan sms gateway . Surat dokumen 15 menit dokumen jawaban 

tersarsipkan

Tidak



Waka Kataud Hakim Pengawas Hakim Pengawas Hakim Pengawas Hakim Pengawas
dilmil Bidang Perkara Bidang Keuangan Bidang Personel Bidang Umum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Menunjuk Hakim Pengawas Bidang dan 
memerintahkan untuk menyusun 
konsep Surat Perintah penunjukan 
Hakim Pengawas Bidang 

Komputer, data 
dan informasi 
kegiatan

30 menit data kegiatan 
terhimpun

2
Memerintahkan  menyusun konsep 
Surat peritah penunjukan Hakim 
Pengawas Bidang 

Komputer, data 
dan informasi 
kegiatan

30 menit data kegiatan

3 Menyusun konsep Surat Perintah dan 
mengajuannya 

data dan 
informasi 
kegiatan

30 menit data kegiatan

4  Memeriksa konsep, bila setuju 
diteruskan bila tidak dikembalikan 

data dan 
informasi 
kegiatan

30 menit data kegiatan

5 Memeriksa konsep , bila setuju 
ditandatangani bila tidak dikembalikan

data dan 
informasi 
kegiatan

30 menit
data 
kegiatan, 
paraf Katera

6
Memerintahkan untuk mendistribusikan 
Surat Perintah penunjukan Hakim 
Pengawas Bidang untuk dilaksanakan  

data dan 
informasi 
kegiatan

30 menit

data 
kegiatan, 
paraf 
Wakadilmil

7
Memerintahkan  untuk mendistribusikan 
surat perintah penunjukan Hakim 
Pengawas Bidang untuk dilaksanakan

data dan 
informasi 
kegiatan

30 menit
data 
kegiatan, 
paraf Kadilmil

SOP PENGAWASAN PELAKSANAAN TUGAS

NO Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

KetKadilmil Kelengkapan Waktu Output

ya
Tidak

Tidak

ya



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8
Mendistribusikan Surat Perintah 
penunjukan Hakim pengawas bidang 

9

Pengawasan Bidang perkara 
melaksanakan pengawasan dan 
pemeriksaan terhadap kinerja bidang 
perkara 

Komputer, data 
dan informasi 
kegiatan

30 menit data kegiatan 
terhimpun

10

Pengawasan bidang Keuangan 
melaksanakan pengawasan dan 
peperiksaan terhadap kinerja bidang 
keuangan

Komputer, data 
dan informasi 
kegiatan

30 menit data kegiatan

11

Pengawasan bidang personel 
melaksanakan pengawasan dan 
pemeriksaan terhadap kinerja bidang 
personil

data dan 
informasi 
kegiatan

30 menit data kegiatan

12

Pengawasan bidang umum 
melaksanakan pengawasan dan 
pemeriksaan terhadap kinerja bidang 
umum

data dan 
informasi 
kegiatan

30 menit data kegiatan

13
Menerima laporkan hasil pengawasan 
bidang perkara,bidang keuangan, 
bidang personil, dan bidang umum

data dan 
informasi 
kegiatan

30 menit
data 
kegiatan, 
paraf Katera

14
Melaporkan hasil pengawasan bidang 
perkara,bidang keuangan, bidang 
personil, dan bidang umum

data dan 
informasi 
kegiatan

30 menit

data 
kegiatan, 
paraf 
Wakadilmil

15 Memeriksa dan pengevaluasian hasil 
pengawasan

data dan 
informasi 
kegiatan

30 menit
data 
kegiatan, 
paraf Kadilmil

16  Membuat rekomendasi hasil dari 
pengawasan bidang

data dan 
informasi 
kegiatan

30 menit
data 
kegiatan, 
paraf Kadilmil



Waka
dilmil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Melaksanakan inventarisasi personel data personil 2 jam data personil 
terhimpun

2
Mengajukan net konsep permohonan 
penilaiaan pelaksanaan tugas 
personil/Dapen

data personil 1 jam konsep permohonan 
dapen

3
Memperbaiki konsep permohonan 
penilaiaan personil dan mengajukan 
permohonan 

komputer, 
konsep usulan 30 menit konsep

4
Menerima permohonan penilaiaan 
personel bila setuju diteruskan, bila 
tidak dikembalikan

konsep usulan 30 menit konsep , paraf 
Wakadilmil

5

Menerima permohonan penilaiaan, 
memberikan penilaiaan/mengisi dapen 
dan memerintahkan untuk 
ditindaklanjuti

dapen 30 menit
konsep disetujui, 
tanda tangan dan 
pengisian dapen

6 Menerima dapen dan memerintahkan 
untuk menindaklanjuti dapen 30 menit Dapen

7 Memerintah untuk menindaklanjuti 
Dapen dapen 30 menit Dapen

8
Mengarsipkan data penilaian untuk 
kebutuhan data kenaikan pangkat, 
jabatan maupun mutasi

dapen 31 menit Dapen

Waktu Output

SOP PROSEDUR PENILAIAN PERSONIL PELAKSANAAN  TUGAS 

NO Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

KetKaur Pers Kataud Kadilmil Kelengkapan

yaTidak

Tidak

ya



Waka Caraka Kaur
dilmil Dokpustak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Memerintahkan untuk menyusun
Konsep Laporan pelaksanaan Program
Kerja 

nota dinas, 
komputer 30 menit disposisi

2
Membuat nota dinas kepada pejabat 
tiap bagian untuk mengajukan laporan 
pelaksanaan  program kerja

nota dinas, 
komputer 30 menit disposisi

3

Menghimpun dan menyusun konsep 
laporan pelaksanaan program kerja 
yang diajukan dari masing masing 
bagian yang telah ditandatangani oleh 
kepala bagiannya.  

konsep usulan 1 minggu konsep terbuat

4

Menyerahkan konsep laporan 
pelaksanaan  program kerja yang telah 
disusun  untuk dikoreksi dan 
ditandatangani dalam lembar kontrol.

konsep usulan 1 minggu konsep terbuat

5

Mengajukan konsep laporan 
pelaksanaan program kerja untuk 
diperiksa, bila setuju diteruskan bila 
tidak dikembalikan untuk diperbaiki

konsep usulan 2 hari konsep terbuat

6

Mengajukan konsep laporan 
pelaksanaan program kerja untuk 
dikoreksi, bila setuju diteruskan dan bila 
tidak setuju di kembalikan untuk di 
perbaiki

konsep usulan 2 hari konsep terbuat

7
Mengajukan konsep laporan 
pelaksanaan Progja, bila setuju di 
tandatangani bila tidak dikembalikan 
untuk diperbaiki

konsep usulan 2 hari konsep terbuat

8

Mememeriksa konsep laporan 
pelaksanaan Progja, bila setuju di 
tandatangani bila tidak dikembalikan 
untuk diperbaiki.

konsep usulan 2 hari Laprogja

9
Memerintahkan untuk mengirimkan 
program kerja kepada Biro 
Perencanaan Mahkamah Agung .

konsep usulan 1 hari Laprogja

SOP PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

NO Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

KetKadilmil Kataud Kaurtu Katera Staf TI Kelengkapan Waktu Output

Tidak ya

Tidak

Tidak
ya

ya



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10
Memerintahkan untuk mengirimkan 
program kerja kepada Biro 
Perencanaan Mahkamah Agung .

11

Memerintahkan untuk mengagendakan, 
mengupload dan mengirimkan laporan 
pelaksanaan program kerja ke 
Mahkamah Agung

Surat Pengantar 30 menit Progja

12
Memerintahkan untuk mengirimkan 
laporan pelaksanaan program kerja ke 
Mahkamah Agung

Surat Pengantar 30 menit Progja

13 Mengirimkan laporan pelaksanaan 
program kerja ke Mahkamah Agung

13
Mengagendakan arsip laporan 
pelaksanaan program kerja dan di 
simpan di perpustakaan

surat program 
kerja, komputer 30 menit Progja

14
Mengupload Laporan pelaksanaan 
program kerja yang sudah disahkan ke 
website.

surat program 
kerja 30 menit Progja

2



Kataud Kadilmil Wakadilmil Kaurtu Katera Caraka Kaurdokpustak Staf TI Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1

Menerima surat edaran Sekretaris MA untuk 
mengirimkan LAKIP dan mengajukan 

nota dinas, 
komputer 30 menit disposisi

2
Memerintahkan untuk menyusun LAKIP nota dinas, 

komputer 30 menit disposisi

3 Memerintahkan untuk menyusun konsep 
LAKIP  konsep usulan 1 minggu konsep 

terbuat

4 Mengirimkan nota dinas kepada masing 
masing bagian untuk mengumpulkan laporan 
kinerja masing masing bidang 

konsep usulan 1 minggu konsep 
terbuat

5
Memerintahkan untuk menghimpun laporan 
kinerja dari masing masing bidang konsep usulan 2 hari konsep 

terbuat

6 Menghimpun laporan kinerja dari masing 
masing bidang dan menyusun net konsep 
LAKIP, mengajukannya 

konsep usulan 2 hari konsep 
terbuat

7
Mengajukan konsep LAKIP untuk diperiksa. konsep usulan 2 hari konsep 

terbuat

8
Mengajukan konsep LAKIP  untuk diperiksa. konsep usulan 2 hari Laporan 

Lakip

DRAFT FLOWCHART PENYUSUNAN LAKIP

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9 Memeriksa konsep LAKIP, bila setuju di 
tindaklanjuti bila tidak dikembalikan untuk 
diperbaiki

Surat Pengantar 30 menit Laporan 
Lakip

10
Memeriksa konsep LAKIP , bila setuju di 
tandatangani bila tidak dikembalikan untuk 
diperbaiki

Surat Pengantar 30 menit Laporan 
Lakip

11 Memerintahkan  untuk mengirimkan LAKIP  
yang sudah di sahkan ke Biro Perencanaan 
Mahkamah Agung

12
Memerintahkan untuk mengirimkan 
mengirimkan LAKIP  yang sudah di sahkan 
ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung

surat program 
kerja, komputer 30 menit Laporan 

Lakip

13 Memerintahkan  untuk mengirim ke MA, 
menyerahkan LAKIP untuk di arsipkan, dan 
memerintahkan untuk mengupload di website

surat program 
kerja, komputer 30 menit Laporan 

Lakip

14 Mengagendakan dan memerintahkan  
mengirimkan laporan pelaksanaan LAKIP ke 
Mahkamah Agung

surat program 
kerja, komputer 30 menit Laporan 

Lakip

15 Mengirimkanlaporan pelaksanaan LAKIP ke 
Mahkmah Agung R.I.

16 Mengagendakan arsip laporan pelaksanaan 
LAKIP dan di simpan di perpustakaan

surat program 
kerja, komputer 30 menit Laporan 

Lakip

17 Mengupload LAKIP yang sudah disahkan. surat program 
kerja, komputer 30 menit Laporan 

Lakip

2

ya 

Tidak

Tidak

ya 



Kaur
Dokpustak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Memerintahkan membuat jadwal rencana 
penyelenggaraan kegiatan Bintek peradilan di 
jajaran dilmil.

Kertas 
konsep 30 menit jadwal 

perencanaan

2
Mengajukan konsep rencana penyelenggaraan 
kegiatan Bintek di jajaran dilmil sesuai rencana 
kerja dan DIPA dilmil 

Kertas 
konsep 30 menit jadwal 

perencanaan

3
Memerintahkan penyelenggaraan kegiatan Bintek 
di Jajaran dilmil dan untuk membuat konsep 
jadwal rencana penyelenggaraan kegiatan 

Kertas 
konsep 30 menit jadwal 

perencanaan

4 Mengajukan Rencana Garis Besar (RGB) 
penyelenggaraan Bintek.  

Kertas 
konsep, 
komputer

30 menit jadwal 
perencanaan

5 Mengajukan Rencana Garis Besar (RGB) 
penyelenggaraan Bintek.    

Kertas 
konsep, 
komputer

30 menit jadwal 
perencanaan

6 Memerintahkan untuk menyelenggarakan Bintek 
di jajaran dilmil

Kertas 
konsep 30 menit jadwal 

perencanaan

7 Memerintahkan untuk menyelenggarakan Bintek 
di jajaran dilmil

Kertas 
konsep 30 menit jadwal 

perencanaan

8
Memerintahkan untuk mempersiapkan 
perlengkapan penyelenggaraan Bintek di jajaran 
dilmil

kertas, 
komputer, 
printer

30 menit jadwal 
perencanaan

9 Melaporkankan kesiapan perlengkapan 
penyelenggaraan Bintek di jajaran dilmil.

kertas, 
komputer, 
printer

30 menit jadwal 
perencanaan

Kaurdal Kaurtu Caraka Staf TI KelengkapanWaktu

DRAFT FLOWCHART PEMBINAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS DAN NON TEKNIS PERADILAN DI JAJARANNYA 

No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

KetKadilmil KPA Wakadilmil Kataud Output



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10 Memerintahkan membuat konsep surat-surat 
penyelenggaraan Bintek.

kertas, 
komputer, 
printer

30 menit konsep surat 
terbuat

11 Mengajukan konsep surat-surat penyelenggaraan 
Bintek .

kertas, 
komputer, 
printer

30 menit konsep surat 
terbuat

12
Mengajukan konsep surat-surat dan melaporkan 
kesiapan perlengkapan pelaksanaan kegiatan 
penyelenggaraan Bintek

kertas, 
komputer, 
printer

30 menit konsep surat 
terbuat

13
Mengajukan  konsep surat-surat  dan melaporkan 
kesiapan perlengkapan pelaksanaan kegiatan 
penyelenggaraan Bintek

kertas, 
komputer, 
printer

30 menit konsep surat 
terbuat

14

Memeriksa konsep surat-surat bila setuju 
ditindaklanjuti bila tidak dikembalikan untuk 
diperbaiki dan melaporkan kesiapan perlengkapan 
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Bintek

kertas, 
komputer, 
printer

30 menit konsep surat 
terbuat

15

Memeriksa konsep surat-surat bila setuju 
disahkan bila tidak dikembalikan untuk diperbaiki 
dan memerintahkan untuk melaksanakan 
kegiatan Bintek

kertas, 
komputer, 
printer

30 menit  surat disahkan

16 Memerintahkan untuk melaksanakan kegiatan 
Bintek .

kertas 
surat-
surat

30 menit  surat disahkan

17 Memerintahkan untuk mengirimkan surat-surat 
kegiatan Bintek .

kertas 
surat-
surat

30 menit  surat disahkan

18 Memerintahkan untuk mengirimkan surat-surat  
kegiatan Bintek .

kertas 
surat-
surat

30 menit  surat disahkan

19 Memerintahkan  untuk mengirimkan surat-surat  
kegiatan Bintek .

kertas 
surat-
surat

30 menit  surat disahkan

20 Mengirimkan surat-surat  kegiatan Bintek .
kertas 
surat-
surat

1 Hari  surat disahkan

21
Memerintahkan untuk mengupload dan 
memerintahkan  untuk mengarsipkan kegiatan 
penyelenggaraan Bintek jajaran dilmil

kertas, 
komputer, 
printer

30 menit  surat disahkan

22 Mengupload kegiatan penyelenggaraan Bintek 
jajaran dilmil

kertas, 
komputer 30 menit

dokumentasi 
kegiatan 
terupload

23 Mengarsipkan hasil kegiatan penyelenggaraan 
Bintek jajaran dilmil.

kertas 
surat-
surat

30 menit
dokumentasi 
kegiatan 
terarsipkan

2

ya

ya

Tida
k

Tidak



Waka Kataud Hakim Pengawas
dilmil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Memerintahkan menyusun jadwal pengawasan ke 
wilayah jajaran

nota dinas, 
komputer 30 menit disposisi

2 Menyusun konsep jadwal pengawasan ke wilayah 
jajaran 

nota dinas, 
komputer 30 menit disposisi

3 Memeriksa konsep dan mengajukan bila setuju , 
dikembalikan untuk diperbaiki bila tdk setuju konsep usulan 1 minggu konsep 

terbuat

4
Memeriksa konsep , bila setuju ditandatangani bila 
tidak dikembalikan dan memerintahkan mengonsep 
Sprint pelaksanaan pengawasan ke wilayah jajaran

konsep usulan 1 minggu konsep 
terbuat

5 Mengajukan konsep Sprint , bila setuju diteruskan 
dan  bila tidak dikembalikan untuk diperbaiki konsep usulan 2 hari konsep 

terbuat

6
Mengajukan konsep Sprint , bila setuju 
ditandatangani dan  bila tidak dikembalikan untuk 
diperbaiki  

konsep usulan 2 hari konsep 
terbuat

7 Memerintahkan untuk meneruskan sprint yang 
sudah disahkan konsep usulan 2 hari konsep 

terbuat

8
Meneruskan sprint yang sudah disahkan

9 Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan 
terhadap kinerja di wilayah jajaran dilmil konsep usulan 1 minggu konsep 

terbuat

10 Melaporkan hasil pengawasan konsep usulan 2 hari konsep 
terbuat

11 Melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan konsep usulan 2 hari konsep 
terbuat

12 Memeriksa dan mengevaluasi hasil pengawasan konsep usulan 2 hari konsep 
terbuat

13 Mengeluarkan rekomendasi hasil pengawasan
  konsep usulan 3 hari konsep 

terbuat

SOP PENGAWASAN EXTERNAL PELAKSANAAN TUGAS

NO Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

KetKadilmil Kelengkapan Waktu Output

ya

Tidak

Tidak ya

Tidak

ya



WAKA STAF/SPRI KEPALA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET
1 Mengumpulkan data Binpers dan Binjahril 

tenaga teknis dan non teknis Peradilan Militer
Program kerja dan 

data binpers & 
binjahril

 15 menit disposisi

2 Menyusun konsep risalah pertimbangan dan 
saran staf tentang Binpers, Binjahril tenaga 
teknis dan non teknis Peradilan Militer dan 
menyerahkan kepada staf/spri untuk diketik.

data binpers & 
binjahril 01 jam konsep risalah

3 Menerima konsep kemudian di ketik dan 
disampaikan kepada Waka. Konsep risalah 30 menit konsep risalah

4 Menerima, membaca konsep risalah 
pertimbangan dan saran staf tentang Binpers, 
Binjahril tenaga teknis Peradilan Militer 
kemudian menandatangani dan menyerahkan 
kepada Kepala, jika belum sempurna 
dikembalikan kepada staf/spri untuk diperbaiki.

konsep risalah, 
data binpers & 

binjahril
15 menit

risalah 
pertimbangan 
dan saran staf

5 Menerima, membaca dan memahami risalah 
pertimbangan dan saran staf tentang Binpers, 
Binjahril tenaga teknis dan non teknis 
Peradilan Militer kemudian untuk ditindak 
lanjuti.

risalah 
pertimbangan dan 

saran staf
15 menit

risalah 
pertimbangan 
dan saran staf

SOP PELAKSANAAN PENYAMPAIAN DAN PERTIMBANGAN SARAN STAF TENTANG                                                                                                  
PROMOSI JABATAN, UKP, KGB, KPI, KTA, KPE, TASPEN, ASABRI, ASKES DAN CUTI

NO KEGIATAN
PELAKSANAAN MUTU BAKU

ya

tidak



KATERA KAURMINRA BABANTERA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1
Menugaskan Kaurminra untuk 
melaksanakan registrasi perkara

berkas perkara  05 menit disposisi

2
Menugaskan Babantera untuk 
meregistrasi perkara

berkas perkara 05 menit
tindak lanjut 

disposisi

3 Melaksanakan registrasi perkara
berkas perkara dan 

buku registrasi 
perkara

15 menit
registrasi 

berkas 
perkara

SOP PELAKSANAAN REGISTRASI PERKARA

NO KEGIATAN
PELAKSANAAN MUTU BAKU



KATERA KAURMINRA BABAN 
TERA KELENGKAPANWAKTU OUTPUT KET

1 Menugaskan Kaurminra untuk 
melaksanakan pemberkasan perkara

berkas 
perkara  05 menit disposisi

2 Menugaskan Babantera untuk 
melaksanakan pemberkasan perkara

berkas 
perkara 05 menit tindak lanjut 

disposisi

3 Melaksanakan pemberkasan perkara berkas 
perkara 15 menit

berkas 
perkara siap 
dirensidkan

SOP PELAKSANAAN PEMBERKASAN PERKARA

NO KEGIATAN
PELAKSANAAN MUTU BAKU



KATERA KAURMINRA BABAN 
TERA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1 Menugaskan Kaurminra untuk melaksanakan 
pengamanan berkas perkara berkas perkara  05 menit disposisi

2 Menugaskan Babantera untuk melaksanakan 
pengamanan berkas perkara berkas perkara 05 menit tindak lanjut 

disposisi

3 Melaksanakan pengamanan berkas perkara berkas 
perkara 15 menit

pengamana
n berkas 
perkara

SOP PELAKSANAAN PENGAMANAN BERKAS PERKARA

NO KEGIATAN
PELAKSANAAN MUTU BAKU



KATERA KAURMINRA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1

Menerima berkas perkara kemudian menugaskan 
Kaurminra untuk memeriksa/meneliti kelengkapan 
persyaratan Formil dan Materiil Berkas Perkara 
masuk

berkas perkara masuk 05 menit tindak lanjut 
disposisi

2

Menerima berkas perkara untuk memeriksa dan 
meneliti kelengkapan syarat formil dan materiil 
berkas perkara masuk dan mencatat ke dalam form 
kelengkapan berkas serta membubuhkan paraf, 
kemudian menyerahkan kembali berkas perkara 
kepada Katera

berkas perkara masuk 
tk. Pertama 

30 menit per 
berkas 
perkara

berkas perkara 
memenuhi 

kelengkapan syarat 
formil dan materiil

3 Menerima berkas perkara masuk 
berkas perkara 

memenuhi kelengkapan 
syarat formil dan materiil

05 menit per 
berkas 
perkara

berkas perkara 
memenuhi 

kelengkapan syarat 
formil dan materiil

SOP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN/PENELITIAN PERSYARATAN FORMIL DAN MATERIIL 

BERKAS PERKARA 

NO KEGIATAN
PELAKSANAAN MUTU BAKU



KATERA KAURMINRA BABAN 
TERA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1
Menugaskan Kaurminra untuk membukukan agenda 
penetapan hari sidang, penetapan Majelis Hakim, perkara 
putus dan agenda sidang

program kerja  05 menit disposisi

2
Menugaskan Babantera untuk melaksanakan pembukuan 
agenda penetapan hari sidang, penetapan Majelis Hakim, 
perkara putus dan agenda sidang

disposisi, tapkim. 
Tapsid, putusan 

dan rensid
05 menit

tindak 
lanjut 

disposisi

3 Melaksanakan pembukuan agenda penetapan hari sidang, 
penetapan Majelis Hakim, perkara putus dan agenda sidang

disposisi, tapkim. 
Tapsid, putusan 

dan rensid
30 menit pembuku

an selesai

SOP PELAKSANAAN PEMBUKUAN AGENDA PENETAPAN HARI SIDANG, MAJELIS HAKIM, PERKARA PUTUS DAN AGENDA SIDANG

NO KEGIATAN
PELAKSANAAN MUTU BAKU



KATERA KAURMINRA BABAN 
TERA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1 Menugaskan Kaurminra untuk membuat Akta. laporan  05 menit disposisi

2 Menugaskan Babantera untuk membuat konsep 
akta. disposisi 05 menit tindak lanjut 

disposisi

3 Membuat konsep akta dan menyerahkan kepada 
Kaurminra.

disposisi, 
perintah lisan 15 menit konsep akta 

penetapan

4 Menerima dan membaca konsep akta kemudian 
menyerahkan kepada Katera.

konsep akta 
penetapan 15 menit konsep akta 

penetapan

5

Menerima dan membaca apabila sudah 
sempurna menugaskan Kaurminra untuk 
mengagendakan akta dan apabila belum 
sempurna mengembalikan kepada Kaurminra 
untuk diperbaiki.

konsep akta 
penetapan 15 menit akta 

penetapan

6 Menugaskan Babantera untuk mengagendakan 
akta. akta penetapan 05 menit akta 

penetapan

7 Menerima dan mengagendakan akta. akta penetapan 15 menit agenda akta 
penetapan 

SOP PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA

NO KEGIATAN
PELAKSANAAN MUTU BAKU

ya

tidak



KATERA KAUR MINU
BAUR  
MINU

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1
Menugaskan Kaurminu untuk menyiapkan 
konsep putusan perkara

program kerja  05 menit disposisi

2
Menugaskan Baurminu untuk menyiapkan 
konsep putusan perkara

disposisi 05 menit
disposisi 

tindak lanjut

3
Menyiapkan konsep putusan perkara dan siap 
didistribusikan

konsep putusan 15 menit
tersedianya 

konsep 
putusan

SOP MENYIAPKAN KONSEP PUTUSAN

NO KEGIATAN
PELAKSANAAN MUTU BAKU



KATERA KAUR MINU BAURMINU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1 Menugaskan Kaurminu untuk membuat laporan bidang perkara program kerja  05 menit disposisi

2 Menugaskan Baurminu mengumpulkan data dukung. disposisi 05 menit disposisi

3 Mengumpulkan dan menyerahkan data dukung kepada Kaurminu. disposisi 15 menit data perkara, 
disposisi

4
Menerima data dukung dan menyusun konsep laporan bidang 
perkara, kemudian menyerahkan kepada Baurminu untuk 
dilaksanakan pengetikan.

data perkara 02 jam konsep laporan, 
disposisi

5 Menerima konsep dan melaksanakan pengetikan kemudian 
menyerahkan kepada Kaurminu

konsep laporan 
data perkara 05 menit

konsep laporan 
data perkara, 

disposisi

6 Menerima, membaca konsep laporan bidang perkara dan 
menyerahkan kepada Katera

konsep laporan 
data perkara 02 jam

konsep laporan 
data perkara, 

disposisi

7

Menerima dan membaca konsep laporan bidang perkara jika setuju 
membubuhkan paraf dan diserahkan kepada Kaurminu untuk 
diajukan kepada Kadilmil, jika tidak setuju dikembalikan kepada 
Kaurminu untuk diperbaiki.

konsep laporan 
data perkara 30 menit

konsep laporan 
data perkara, 

disposisi

8 Menerima dan menyerahkan kepada Baurminu siap diajukan 
kepada Kadilmil.

konsep laporan 
data perkara 30 menit laporan data 

perkara

9 Menerima laporan bidang perkara siap untuk diajukan kepada 
Kadilmil.

laporan data 
perkara 05 menit laporan data 

perkara

SOP PEMBUATAN LAPORAN BIDANG PERKARA 

NO KEGIATAN
PELAKSANAAN MUTU BAKU

ya

tidak

ya



KATERA KAUR 
DOKPUSTAK

BAUR 
DOKPUSTAK KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1 Menugaskan Kaurdokpustak untuk melaksanakan pendataan 
sarana prasarana yang tersedia dan yang dibutuhkan laporan  05 menit disposisi

2 Menugaskan  Baurdokpustak untuk melaksanakan pendataan 
sarana prasarana yang tersedia dan yang dibutuhkan disposisi 05 menit tindak lanjut 

disposisi

3
Melaksanakan pendataan dan membuat konsep data sarana 
prasarana yang tersedia dan yang dibutuhkan dan menyerahkan 
kepada Kaurdokpustak

disposisi, 
perintah lisan 15 menit konsep akta 

penetapan

4
Menerima, membaca konsep data sarana prasarana yang 
tersedia dan yang dibutuhkan kemudian membubuhkan paraf dan 
menyerahkan kepada Katera

konsep akta 
penetapan 15 menit konsep akta 

penetapan

5

Menerima, membaca konsep data sarana prasarana yang 
tersedia dan dibutuhkan, jika setuju menandatangani dan 
menyerahkan kepada Kaurdokpustak, apabila belum sempurna 
mengembalikan kepada Kaurdokpustak untuk diperbaiki

konsep akta 
penetapan 15 menit akta 

penetapan

6 Menugaskan Baurdokpustak untuk mendokumentasikan akta penetapan 05 menit akta 
penetapan

7 Menerima dan mendokumentasikan data sarana prasarana yang 
tersedia dan yang dibutuhkan akta penetapan 15 menit

agenda akta 
penetapan 

selesai

SOP PELAKSANAAN PENDATAAN SARANA PRASARANA YANG TERSEDIA DAN YANG DIBUTUHKAN

NO KEGIATAN
PELAKSANAAN MUTU BAKU

ya

tidak



KATERA KAUR 
DOKPUSTAK

BAUR 
DOKPUSTAK KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1 Menugaskan Kaurdokpustak untuk membuat usulan 
pengadaan sarana prasarana program kerja  05 menit disposisi

2 Membuat konsep usulan pengadaan sarana prasarana dan 
menyerahkan kepada Katera disposisi 30 menit tindak lanjut 

disposisi

3

Menerima, membaca konsep usulan pengadaan sarana 
prasarana, jika setuju menanda tangani dan menyerahkan 
kepada Kaurdokpustak untuk didokumentasikan, apabila 
tidak setuju mengembalikan kepada Kaurdokpustak untuk 
diperbaiki

konsep rencana 
usulan 

pengadaan 
15 menit

rencana 
usulan 

pengadaan

4 Menerima usulan pengadaan sarana prasarana dan 
menugaskan Baurdokpustak untuk mendokumentasikan

rencana usulan 
pengadaan 05 menit disposisi

5 Mendokumentasikan usulan pengadaan sarana prasarana usulan 
pengadaan 10 menit

dokumen 
usulan 

pengadaan

SOP PEMBUATAN USULAN PENGADAAN SARANA PRASARANA

NO KEGIATAN
PELAKSANAAN MUTU BAKU

ya

tidak



KATERA KAUR 
DOKPUSTAK

BAUR 
DOKPUSTAK KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1
Menugaskan Kaurdokpustak untuk 
melaksanakan perawatan, pengamanan sarana 
prasarana

program kerja  05 menit disposisi

2
Menugaskan Baurdokpustak untuk 
melaksanakan perawatan, pengamanan sarana 
prasarana

disposisi 05 menit tindak lanjut 
disposisi

3 Melaksanakan perawatan, pengamanan sarana 
prasarana

sarana 
prasarana 15 menit

sarana 
prasarana 

terawat dan 
aman

SOP PELAKSANAAN PERAWATAN, PENGAMANAN SARANA PRASARANA

NO KEGIATAN
PELAKSANAAN MUTU BAKU



KATERA KAURMINU BAURMINU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1 Menugaskan Kaurminu untuk menjadi Notulen 
setiap kegiatan rapat dinas. program kerja  05 menit disposisi

2 Melaksanakan kegiatan Notulen Rapat Dinas, 
mencatat/merekam pembahasan rapat dinas. disposisi 05 menit disposisi tindak 

lanjut

3
Menyusun Resume rapat dalam bentuk Berita 
Acara Rapat, dan menugaskan Baurminu 
untuk melaksanakan pengetikan.

disposisi berkas 
perkara, KUHP, 

KUHAP, KUHPM, UU 
TNI

15 menit petunjuk 
arahan, resume

4
Menerima konsep Berita Acara Rapat dan 
melaksanakan pengetikan kemudian 
menyerahkan kepada Kaurminu.

resume 30 menit konsep berita 
acara

5

Menerima, membaca, memeriksa konsep 
kemudian menandatangani dan menyerahkan 
kepada Katera, jika belum sempurna 
dikembalikan kepada Baurminu untuk 
diperbaiki.

konsep berita acara 15 menit konsep berita 
acara

6

Menerima Berita Acara Rapat, kemudian 
menandatangani dan menyerahkan kepada 
Kaurminu untuk didokumentasikan dan 
didistribusikan.

konsep berita acara 15 menit berita acara

7
Menerima Berita Acara Rapat dan 
menyerahkan kepada Baurminu untuk 
didokumentasikan dan didistribusikan.

berita acara 05 menit
berita acara, 

bukti 
dokumentasi

8 Menerima, mendokumentasikan dan 
mendistribusikan.

berita acara, 
dokumentasi 10 menit dokumentasi & 

didistribusikan

SOP PEMBUATAN NOTULEN RAPAT DINAS

NO KEGIATAN PELAKSANAAN MUTU BAKU

tida

ya



KATERA KAUR MINU BAUR 
MINU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1 Menugaskan Kaurminu membuat Surat Dinas Keluar 
tentang data dan keadaan perkara. program kerja  05 menit disposisi

2 Menugaskan Baurminu mengumpulkan data perkara dan 
menyerahkan kepada Kaurminu. disposisi 05 menit disposisi tindak 

lanjut

3 Mengumpulkan data perkara kemudian menyerahkan 
kepada Kaurminu. data perkara 15 menit data perkara

4 Membuat Konsep Surat Dinas Keluar dan menyerahkan 
kepada Katera. data perkara 20 menit tindak lanjut 

disposisi

5

Menerima, membaca konsep surat jawaban, 
membubuhkan paraf dan menyerahkan kepada Kaurminu 
untuk di agenda, jika tidak setuju mengembalikan kepada 
Kaurminu untuk diperbaiki.

konsep surat 20 menit konsep surat

6 Menerima Surat Dinas Keluar dan menugaskan kepada 
Baurminu untuk mengagenda Surat Dinas Keluar. surat dinas 10 menit surat  dinas

7 Menerima Surat Dinas Keluar dan mengagendakannya. surat  dinas 05 menit tersedianya surat 
dinas

SOP PEMBUATAN SURAT DINAS YANG BERKAITAN DENGAN KEPANITERAAN

NO KEGIATAN
MUTU BAKU

ya

tidak



KATERA KAUR 
MINKU

BAUR 
MINKU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1 Menugaskan Kaurminku membuat Surat Dinas Bidang Keuangan 
Satker. program kerja  05 menit disposisi

2 Menugaskan Baurminku untuk mengumpulkan data dukung dan 
menyerahkan kepada Kaurminku. disposisi 05 menit disposisi 

tindak lanjut

3 Mengumpulkan data dukung dan menyerahkan kepada 
Kaurminku. disposisi 15 menit daya dukung

4 Membuat konsep Surat Dinas Bidang Keuangan Satker dan 
menyerahkan kepada Baurminku untuk diketik. disposisi 15 menit konsep surat

5 Menerima konsep dan mengetik kemudian menyerahkan kepada 
Kaurminku. data dukung 20 menit konsep surat

6 Menerima konsep dan menyerahkan kepada Katera. konsep surat 10 menit konsep surat

7

Menerima dan membaca konsep Surat Dinas Bidang Keuangan 
Satker kemudian membubuhkan paraf dan menyerahkan kepada 
Kaurminku untuk diajukan kepada Kadilmil, jika belum sempurna 
diserahkan kepada Kaurminku untuk diperbaiki.

konsep surat 05 menit konsep surat

8 Menerima Surat Dinas Bidang Keuangan Satker dan menugaskan 
Baurminku untuk di agenda dan siap diajukan kepada Kadilmil. surat dinas 10 menit surat dinas

9 Menerima dan mengagendakan Surat Dinas Bidang Keuangan 
Satker dan siap diajukan kepada Kadilmil.

surat dinas bid 
keuangan 05 menit

surat dinas 
keuangan 

siap ditanda 
tangani

SOP PEMBUATAN SURAT DINAS BIDANG KEUANGAN SATKER

NO KEGIATAN
PELAKSANAAN MUTU BAKU

ya

tidak



KATERA KAUR 
MINKU

BAUR 
MINKU KELENGKAPANWAKTU OUTPUT KET

1 Menugaskan Kaurminku untuk membuat konsep 
Laporan Keuangan Satker.

program 
kerja  05 menit disposisi

2 Menugaskan Baurminku untuk mengumpulkan data 
dukung dan menyerahkan kepada Kaurminku. disposisi 05 menit disposisi 

tindak lanjut

3 Mengumpulkan data dukung dan menyerahkan 
kepada Kaurminku. disposisi 05 menit data dukung

4
Membuat konsep Laporan Keuangan Satker dan 
menyerahkan kepada Baurminku untuk dilaksanakan 
pengetikan.

disposisi 15 menit konsep 
laporan keu

5 Menerima konsep dan melaksanakan pengetikan 
kemudian menyerahkan kepada Kaurminku.

konsep 
laporan keu 20 menit konsep 

laporan keu

6 Menerima konsep dan menyerahkan kepada Katera. konsep 
laporan keu 15 menit konsep 

laporan keu

7

Menerima dan membaca konsep laporan keuangan 
satker, kemudian membubuhkan paraf dan 
menyerahkan kepada Kaurminku untuk diagendakan, 
jika belum sempurna diserahkan kepada Kaurminku 
untuk diperbaiki.

konsep 
laporan keu 05 menit laporan

8
Menerima Laporan Keuangan Satker dan menugaskan 
Baurminku untuk diagendakan dan siap diajukan 
kepada Kadilmil.

laporan 10 menit laporan keu

9 Menerima  dan mengagenda Surat Dinas Bidang 
Keuangan, siap diajukan kepada Kadilmil. laporan keu 05 menit

laporan 
keuangan siap 
ditandatangan

i

SOP PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN SATKER

NO KEGIATAN
MUTU BAKU

ya

tidak



KPA KAUR MINKU BAURMINKU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1 Menugaskan Kaurminku untuk membuat Surat Keputusan 
KPA. program kerja  05 menit disposisi

2 Menyusun konsep Surat Keputusan KPA dan menyerahkan 
kepada Baurminku untuk di ketik. disposisi 05 menit disposisi 

tindak lanjut

3 Mengetik konsep Surat Keputusan KPA dan menyerahkan 
kepada Kaurminku. konsep 20 menit konsep

4
Menerima, membaca konsep Surat Keputusan KPA dan 
membubuhkan paraf dan menyerahkan kepada KPA, jika 
belum sempurna dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki.

konsep 10 menit konsep

5

Menerima, membaca konsep Surat Keputusan KPA kemudian 
menanda tangani dan menyerahkan kepada Kaurminku untuk 
diagenda, jika belum sempurna dikembalikan kepada 
Kaurminku untuk diperbaiki.

konsep 10 menit surat kep 
KPA

6
Menugaskan kepada Baurminku untuk mengagenda dan 
mendokumentasikan serta mendistribusikan Surat Keputusan 
KPA.

surat kep KPA 05 menit surat kep 
KPA

7 Mendokumentasikan dan mendistribusikan Surat Keputusan 
KPA. surat kep KPA 05 menit

surat kep 
KPA, bukti 

dokumentasi 

SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KPA

NO KEGIATAN PELAKSANAAN MUTU BAKU

ya

tidak

ya
tidak



KATERA TIM 
PENGELOLA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1 Menugaskan Tim Pengelola TI Dilmil untuk menyusun 
rencana konten website.

Program kerja  10 menit disposisi

2 Menyusun rencana konten website Peradilan Militer dan 
menyerahkan kepada Katera.

dokumen Dilmilti 01 hari konsep 
rencana

3 Menerima, membaca penyusunan rencana konten website 
Peradilan Militer dan menandatangani, jika belum sempurna 
dikembalikan kepada Tim Pengelola TI Dilmil untuk 
diperbaiki.

Konsep rencana 30 menit dokumen 
rencana

4 Melaksanakan penyusunan rencana konten website 
Peradilan Militer dan didokumentasikan. dokumen 

rencana 15 menit dokumen 
rencana

SOP PENYUSUNAN RENCANA KONTEN WEBSITE

NO KEGIATAN

PELAKSANAAN MUTU BAKU

ya

tidak



KATERA TIM 
PENGELOLA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1 Menugaskan Tim Pengelola TI dilmil untuk membuat konten 
website.

Program kerja, 
perangkat TI  10 menit disposisi

2 Membuat konten website Peradilan Militer dan menyerahkan 
kepada Katera.

dokumen dilmil, 
perangkat TI

01 hari/ 
konten

konsep 
konten

3
Menerima, melihat dan membaca pembuatan konten website 
Peradilan Militer dan menyetujui, jika belum sempurna 
dikembalikan kepada Tim Pengelola TI dilmil untuk diperbaiki.

Konsep konten, 
perangkat TI

10 menit/ 
konten

konten 
website

4 Menyerahkan konten website Peradilan Militer dan 
didokumentasikan. website 15 menit

website 
Peradilan 

Militer

SOP PEMBUATAN KONTEN WEBSITE

NO KEGIATAN

PELAKSANAAN MUTU BAKU

ya

tidak



KATERA TIM 
PENGELOLA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1 Menugaskan Tim Pengelola TI dilmil untuk mengupload 
data / informasi ke dalam konten website dilmil.

Program kerja, 
perangkat TI  10 menit disposisi

2 Membuat konsep data/informasi ke dalam konten 
website dilmil dan menyerahkan kepada Katera.

dokumen dilmil, 
perangkat TI 20 menit

konsep 
data/ 

informasi

3

Menerima, membaca konsep data/informasi yang akan 
diupload ke dalam konten website dilmil, kemudian 
menyetujui dan menugaskan Tim Pengelola TI untuk 
mengupload data/informasi, jika belum sesuai 
dikembalikan kepada Tim Pengelola TI untuk 
disempurnakan.

Konsep data/ 
informasi, 

perangkat TI
20 menit data/ 

informasi

4 Mengupload data/informasi ke dalam konten website 
dilmil dan didokumentasikan. data/informasi 01 jam/data

Website 
Peradilan 

Militer

SOP PELAKSANAAN UPLOAD DATA/INFORMASI

NO KEGIATAN

PELAKSANAAN MUTU BAKU

ya

tidak



KATERA
TIM 

PENGELOLA
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1
Menugaskan Tim Pengelola TI dilmil untuk mengupdate 
data/informasi ke dalam konten website dilmil.

Program kerja, 
data/informasi

 10 menit disposisi

2
Mengupdate data/informasi ke dalam konten website dilmil 
dan menyerahkan kepada Katera.

data/informasi 30 menit
data/info

rmasi

3

Menerima, melihat dan membaca pelaksanaan update 
data/informasi ke dalam konten website dilmil dan 
menyetujui, jika belum sempurna dikembalikan kepada Tim 
Pengelola TI dilmil untuk diperbaiki.

data/informasi 30 menit
data/info

rmasi

4
Mengupdate data/informasi ke dalam konten website dilmil 
dan didokumentasikan.

data/informasi 30 menit
website 

Peradilan 
Militer

SOP PELAKSANAAN UPDATE DATA/INFORMASI

NO KEGIATAN

PELAKSANAAN MUTU BAKU

y

tidak



KATERA TIM 
PENGELOLA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1
Menugaskan Tim Pengelola TI dilmil untuk 
melaksanakan perawatan dan pengamanan 
program TI.

Program kerja, 
perangkat TI  10 menit disposisi

2 Melaksanakan perawatan dan pengamanan 
program TI dan melaporkan kepada Katera.

dokumen dilmil, 
perangkat TI

01 hari/ 
konten

program TI 
steril

3 Menerima laporan dari Tim Pengelola TI, 
memeriksa dan menyetujui.

Konsep konten, 
perangkat TI

10 menit/ 
konten

program TI 
steril

4 Telah merawat dan mengamankan program TI. program TI steril 15 menit
website 

Peradilan 
Militer

SOP PELAKSANAAN PERAWATAN/PENGAMANAN PROGRAM  TI

NO KEGIATAN

PELAKSANAAN MUTU BAKU

ya

tidak



KATERA TIM 
PENGELOLA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET

1
Menugaskan Tim Pengelola TI dilmil untuk 
melaksanakan perawatan dan pengamanan 
perangkat TI.

Program kerja, 
perangkat TI  10 menit disposisi

2 Melaksanakan perawatan dan pengamanan 
perangkat TI dan melaporkan kepada Katera.

dokumen 
dilmil, 

perangkat TI
relatif perangkat 

siap pakai

3 Menerima laporan dari Tim Pengelola TI dan 
menyetujui.

perangkat siap 
pakai

10 menit/ 
konten

perangkat 
siap pakai

4 Telah merawat dan mengamankan perangkat TI. perangkat siap 
pakai 15 menit

perangkat 
website siap 

pakai

SOP PERAWATAN / PENGAMANAN PERANGKAT TI

NO KEGIATAN
PELAKSANAAN MUTU BAKU

ya

tidak



KPA PPK OPE 
RATOR

KAUR 
MINKU PPSPM BENDA 

HARA KEPALA WAKA POK 
KIMMILTI

KELENG 
KAPAN WAKTU OUTPUT KET

1 Mengagendakan Rapat Penyusunan DIPA Program kerja  10 menit Agenda rapat

2 Mengundang Kadilmil, Waka dilmil, Kimmil, PPK, 
Kaurminku, PPSPM, Bendahara untuk meminta masukan, 
saran pendapat dalam rangka penyusunan DIPA Program kerja 03 jam

Resume 
dengar 

pendapat

3 Memerintahkan PPK untuk membuat Resume Dengar 
Pendapat dan menyusun resume hasil rapat dengar 
Pendapat

Resume 
dengar 

pendapat
05 menit penugasan

4 Menyusun Resume hasil dengar pendapat dan 
menyerahkan kepada KPA

Resume 
dengar 

pendapat
30 menit

Resume 
dengar 

pendapat
5 Meneriama dan membaca, meneliti Resume hasil dengar 

pendapat kemudian mengundang PPK, PPSPM, 
Kaurminku, Bendahara, Operator DIPA untuk 
menyelenggarakan rapat penyusunan Draft DIPA

Resume 
dengar 

pendapat
15 menit Agenda rapat

6 Memimpin rapat Pembahasan dan penyusunan Draft DIPA 
bersama PPK, PPSPM, Kaurminku, Bendahara, Operator 
DIPA dan menugaskan PPK untuk membuat dan 
menyusun Resume Rapat (Draft DIPA) 

Resume 
dengar 

pendapat
03 jam

Resume 
dengar 

pendapat 
(draft DIPA)

7 Bersama operator membuat dan menyusun Resume Rapat 
(Draft DIPA) kemudian menyerahkan kepada KPA Draft DIPA 03 jam Draft DIPA

8 Menerima, membaca dan meneliti Draft DIPA, 
menandatangani apabila disetujui, atau mengembalikan 
kepada PPK apabila belum sempurna, kemudian 
menyerahkan kepada PPK untuk didokumentasikan

Draft DIPA 01 jam Draft DIPA

9 Memerintahkan kepada Operator untuk 
mendokumentasikan Draft IPA Draft DIPA 05 menit Draft DIPA

10 Mendokumentasikan Draft DIPA dalam bentuk Hardcopy 
maupun ADK Draft DIPA 15 menit Draft DIPA

SOP PENYUSUNAN DIPA

NO KEGIATAN
PELAKSANAAN MUTU  BAKU

ya

tidak



KPA KAUR 
MINKU

BAUR 
MINKUKELENGKAPANWAKTU OUTPUT KET

1
Menugaskan Kaurminku untuk membuat konsep surat 
Keputusan KPA tentang pengangkatan dan menetapkan PPK, 
PPSPM, Baurminku.

Program 
kerja  10 menit disposisi

2 Menugaskan Baurminku untuk mengumpulkan data dukung. Disposisi 05 menit tindak lanjut 
disposisi

3 Mengumpulkan data dukung dan menyerahkan kepada 
Kaurminku Disposisi 15 menit data dukung

4
Membuat konsep surat keputusan KPA tentang pengangkatan 
dan menetapkan PPK, PPSPM dan staf pengelola keuangan 
dan menyerahkan kepada Baurminku untuk diketik.

Data 
dukung 30 menit Konsep 

keputusan

5 Menerima konsep surat keputusan KPA kemudian diketik dan 
diserahkan kepada Kaurminku.

Konsep 
Keputusan 10 menit Konsep 

keputusan

6 Menerima, membaca dan membubuhkan paraf kemudian 
menyerahkan kepada KPA.

Konsep 
Keputusan 10 menit Konsep 

Keputusan

7

Menerima, membaca konsep surat keputusan KPA 
menandatangani dan menyerahkan kepada Kaurminku untuk 
diagendakan dan didokumentasikan, jika belum sempurna 
dikembalikan kepada Kaurminku untuk diperbaiki.

Konsep 
Keputusan 15 menit Keputusan 

KPA

8 Menerima dan menugaskan kepada Baurminku untuk diagenda 
dan disokumentasikan.

Keputusan 
KPA 10 menit Keputusan 

KPA

9 Menerima mengagendakan, mendistribusikan dan 
mendokumentasikan.

Keputusan 
KPA 15 menit

Keputusan 
KPA, bukti 

pendokumen
tasian

SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KPA TENTANG PENGANGKATAN PPK, PPSPM, STAF PENGELOLA KEUANGAN

NO KEGIATAN
PELAKSANAAN MUTU  BAKU

ya

tidak


