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PANDUAN 
ONLINE DIRECT SERVICE (ODS) 

 
A. Layanan Online Petugas PTSP 
Layanan Online pada Pengadilan Negeri Klaten dapat melalui ODS (Online Direct Service). 
Anda dapat diakses dengan mudah. 
Anda dapat melakukan pencarian dengan kata kunci ods pn klaten. 
 

 
 
akan ditemukan tautan ODS atau link youtube bagaimana layanan ODS di Pengadilan Negeri 
Klaten, atau anda juga dapat mengakses langsung melalui website pada alamat : 

https://ods.pn-klaten.go.id 
Atau anda dapat mengakses dengan menekan klik pada Banner ODS di samping kanan 
website Pengadilan Negeri Klaten. 

 



 
Setelah Portal ODS terbuka, anda dapat mulai layanan anda dengan memilih salah satu 
petugas kami yang sedang online. 
 

 
 
 

Kami menyarankan anda menggunakan 

handphone, seperti tampilan disamping. 

Klik pada salah satu petugas kami, dan anda akan 

terhubung melalui whatsapp untuk mulai chat. 

Anda juga dapat melakukan panggilan voice / 

video call setelah menekan salah satu petugas. 

Otomatis di handphone anda akan tersambung 

pada whatsapp salah satu petugas yang anda pilih. 

 

Petugas kami akan online pada jam kerja, 

statusnya akan menjadi offline saat diluar jam 

kerja atau libur dan seluruh layanan anda akan 

ditunda sampai pada jam kerja untuk pelayanan. 

 

Sangat mudah, sehingga anda dapat menyimpan 

setiap kontak dari masing-masing petugas kami 

untuk langsung mendapatkan layanan. 

 



B. Status Keberadaan Pejabat Pengadilan Negeri Klaten 

Pada ODS juga menampilkan status keberadaan Pejabat Pengadilan Negeri Klaten, apakah 

berada ditempat atau sedang Dinas luar.  

 

Bagi masyarakat yang hendak berkepentingan, bertamu dan berkepentingan dengan para 

pimpinan, dapat terlebih melihat status dari para pimpinan jika status Ada artinya anda dapat 

melakukan kunjungan, namun jika status tidak ada anda dapat menunda jadwal anda untuk 

kunjungan. 

 

C. Agenda Kegiatan 

ODS juga menyediakan Informasi Agenda Kegiatan Pengadilan Negeri Klaten. Masyarakat 

dapat melihat agenda kegiatan terlebih dahulu sebelum melakukan kunjungan untuk layanan, 

sehingga apabila ada kegiatan, jam kunjungan dapat disesuaikan dengan jam kegiatan 

sehingga masyarakat tidak perlu membuang waktu untuk menunggu karena informasi telah 

tersedia. 

 

 

 


