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SOP Penanganan Aduan Publik Melalui Media Sosial 

No. Aktivitas 

Pelaksana Baku Mutu 

Warga Admin POOL OPD (Langsung) OPD Terkait Kelengkapan Waktu Output 

1 Warga mengirimkan aduan, jika 
warga menyampaikan aduan secara 
langsung, maka aduan langsung 
ditujukan ke OPD yang bersangkutan. 
 
 
 
 
 

 

   Bahan aduan 15 menit 
 
 
 
 
 

 

2 OPD mengecek kesesuaian aduan 
dengan tupoksinya. Jika sesuai 
dengan tupoksi, maka OPD bisa 
langsung menjawab aduan. Jika tidak 
sesuai, OPD mengarahkan ke OPD 
terkait untuk menindaklanjuti. 
Setelah itu OPD menjawan aduan 
kemudian disampaikan ke warga 
yang bersangkutan dan diarsipkan. 

 
 
 
 
 

   

 Berkas Aduan, 
surat disposisi 
 
 
 
 
 

 

Ditindaklanjuti 
dalam 1x24 
jam,jika 
memerlukan 
proses lanjutan, 
maka 3 hari 
identifikasi  dan 
klarifikasi, serta 7 
hari penanganan 
(Tidak ada 
kolaborasi OPD) 
7 hari identifikasi  
dan klarifikasi, 
serta 30 hari 
untuk 
penanganan (ada 
kolaborasi OPD) 

Berkas 
Pengaduan, 
surat 
disposisi, 
surat tindak 
lanjut 
pengaduan, 
laporan hasil 
pemeriksaan 

 

3 Jika warga menyampaikan aduan 
secara tidak langsung (melalui 
media), maka warga memilih jalur 
media yang digunakan untuk 
menyampaikan aduan. 

 

   Bahan aduan 5 menit 
 
 

 

 

Langsung 

Tidak 
Langsung 

Sesuai 

Tidak 
Sesuai 

1 
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4 Jika melalui media sms, warga 
mengetikkan aduan kemudian 
mengirimkan aduan melalui SMS ke 
nomor 081333702221 sesuai format 
dan sistem akan verifikasi data yang 
disampaikan. Jika data yang diberikan 
tidak sesuai, warga harus 
mengetikkan ulang aduannya.  
 
 
 
 
 
 
     

   Bahan Aduan  15 Menit Daftar aduan, 
Nomor 
Aduan, 
Notifikasi 
status aduan  

5 Jika warga memilih menyampaikan 
aduan melalui web, warga membuka 
situs web surga.kedirikota.go.id 
kemudian mengisi nomor NIK. 
Setelah itu sistem akan melakukan 
verifikasi nomor NIK, jika nomor yang 
dimasukkan salah, maka warga 
diminta untuk mengisi ulang nomor 
NIK. Jika data yang diberikan sudah 
benar, warga mengisi data diri dan 
mengunggah berkas aduan untuk 
kemudian dikirimkan. 
 
 
 
 
     

   Bahan Aduan  15 Menit Daftar aduan, 
Nomor 
Aduan, 
Notifikasi 
status aduan  

SMS 

Web 

Twitter / FB 

Sesuai 

Tidak 
Sesuai 

1 

Sesuai 

Tidak 
Sesuai 

2a 2b 2c 
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6 Jika warga memilih menyampaikan 
aduan melalui Twitter / Facebook, 
warga masuk ke akun masing-masing 
dan mengirimkan /menuliskan 
tweet/post dengan mention ke akun 
Twitter/Facebook Pemkot Kediri. 
 
 
 
 

 
  

  

   Bahan Aduan  15 Menit Daftar aduan, 
Nomor 
Aduan, 
Notifikasi 
status aduan  

7 Admin pool menerima aduan 
 
 
   

     Daftar aduan, 
Nomor Aduan, 
Notifikasi 
status aduan 

Max 3 jam pada 
jam kerja dan 
max 6 jam do 
luar jam kerja  

Daftar aduan, 
Notifikasi 
status aduan 

8 Admin pool mengelompokkan ke 
kategori aduan 

  

     Daftar Aduan, 
Notifikasi 
status aduan  

15 menit  Daftar aduan, 
kategori 
aduan, status 

9 Admin mengecek kesesuaian aduan 
dengan tupoksi pengelola aduan 
(admin pool). Jika sesuai dengan 
tupoksi Pengelola aduan (admin 
pool), maka Pengelola aduan (admin 
pool) bisa langsung menjawab aduan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

   Daftar aduan, 
kategori 
aduan, 
Notifikasi 
status aduan 

Ditindaklanjuti 
dalam 1x24 
jam,jika 
memerlukan 
proses lanjutan, 
maka 3 hari 
identifikasi  dan 
klarifikasi, serta 7 
hari penanganan 
(Tidak ada 
kolaborasi OPD) 
7 hari identifikasi  
dan klarifikasi, 
serta 30 hari 
untuk 
penanganan (ada 
kolaborasi OPD) 

 Daftar 
aduan, 
kategori 
aduan, 
Notifikasi 
status aduan, 
surat tindak 
lanjut 
pengaduan, 
laporan hasil 
pemeriksaan 

Sesuai 

3b 3a 

Tidak 
Sesuai 

2c 2b 2a 
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10 Jika tidak sesuai, maka admin 
memilih OPD terkait yang menjawab 
aduan 
 
 
 

  

  Daftar aduan, 
kategori 
aduan, 
Notifikasi 
status aduan 
 

15 menit 
 

Daftar aduan, 
kategori 
aduan, Status 
Notifikasi 
aduan, Data 
OPD terkait 

11 Admin mengirimkan aduan ke OPD 
terkait 
   

 

   Daftar aduan, 
Data OPD 
terkait, Status 

 1 menit Daftar aduan 
ke OPD 
Terkait ,Status 

12 OPD terkait mengecek kesesuaian 
aduan dengan tupoksi OPD yang 
bersangkutan. Jika sesuai dengan 
tupoksi OPD yang bersangkutan, OPD 
bisa langsung menjawab aduan, jika 
tidak maka aduan akan dikembalikan 
ke admin 
 
 
 

 

 
 

 Daftar aduan 
ke OPD 
Terkait , 
Notifikasi 
status aduan 

Ditindaklanjuti 
dalam 1x24 
jam,jika 
memerlukan 
proses lanjutan, 
maka 3 hari 
identifikasi  dan 
klarifikasi, serta 7 
hari penanganan 
(Tidak ada 
kolaborasi OPD) 
7 hari identifikasi  
dan klarifikasi, 
serta 30 hari 
untuk 
penanganan (ada 
kolaborasi OPD) 

Daftar aduan, 
surat tindak 
lanjut 
pengaduan, 
laporan hasil 
pemeriksaan, 
Notifikasi 
status aduan 
 
 
 
 
 

13 Jawaban aduan dikirimkan sesuai 
dengan media yang dipilih warga saat 
mengajukan aduan dan secara 
otomatis terarsip. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

   Daftar aduan, 
surat tindak 
lanjut 
pengaduan, 
laporan hasil 
pemeriksaan, 
Notifikasi 
status aduan 

1 Menit 
 
 
 
 

Notifikasi 
status aduan, 
Arsip daftar 
aduan 
 
 

 

3a 3b 

Sesuai 

Tidak 
Sesuai 


