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KESALAHAN UMUM (1)
1. SOP HANYA DIDASARKAN PADA TUGAS POKOK 

DAN FUNGSI

 SOP seharusnya didasarkan pada: 

- Tugas Pokok dan Fungsi

- Kegiatan yang langsung mendukung Tupoksi 

- Kegiatan yang tidak langsung mendukung 

Tupoksi yang berlangsung secara periodik 

2. TIDAK MEMBATASI CAKUPAN SOP

 SOP yang dibuat terlalu luas (kompleks). SOP 

seharusnya dibatasi cakupannya dengan:

- Hasil akhir kegiatan

- Tingkatan manajemen (struktural).



KESALAHAN UMUM (2)
3.   NAMA SOP TIDAK MENCERMINKAN PRODUK AKHIR 

 Nama SOP seharusnya mencerminkan produk akhir 

berupa:

- Produk (Dokumen, Laporan, Surat Izin, dsb.)

- Nilai Tambah (Legalisasi, Pengesahan, dsb.)

Nama SOP dalam kata benda yang berasal dari kata 

kerja (penyusunan pedoman, pemberian izin, 

pemeriksaan, pengelolaan, pengawasan, dsb.)

4.   TIDAK CERMAT DALAM MENGIDENTIFIKASI 

AKTIVITAS

 Aktivitas dalam SOP sebaiknya dipecah secara 

cermat dalam satuan kegiatan yang terkecil dan 

mandiri.



KESALAHAN UMUM (3)
5.    AKTOR DIURUTKAN SECARA HIRARKI

 Aktor dalam SOP sebaiknya tidak diurutkan secara 

hirarki karena akan mengakibatkan kegiatan 

dimulai dari tengah ataupun akhir kolom aktor. 

Disamping akan menyulitkan dalam mengurutkan 

sekuen kegiatan. Prinsipnya “first come first write”.

6.   SALAH DALAM PENGGUNAAN SIMBOL

 Hanya dikenal 6 simbol dalam SOP administrasi 

pemerintahan, yaitu: mulai (kapsul), proses 

(persegi panjang/kotak), pengambilan keputusan 

(belah ketupat), pindah tabel dalam satu halaman 

(lingkaran kecil), pindah halaman (segi lima), dan 

arah proses (anak panah). 



KESALAHAN UMUM (4)
7.    SALAH DALAM MENGISI MUTU BAKU

 Pengisian Mutu Baku seharusnya memperhatikan 

aturan pengisian, Seperti: 

- Pengisian Kelengkapan dengan bahan yang 

diperlukan untuk pelaksanaan aktivitas dan bukan 

peralatan yang digunakan.

- Pengisian Waktu dengan menggunakan satuan 

waktu dengan asumsi normal dan rasional serta 

berlaku dalam lingkungan kerja pegawai, seperti: 

Bila membutuhkan waktu 8 jam sama dengan 1 

hari kerja, 9 jam kerja sama dengan 2 hari kerja.

- Pengisian out-put dengan produk atau nilai tambah 

dari kegiatan, seperti: draft surat, surat yang telah 

diparaf, laporan yang telah digandakan.



KESALAHAN UMUM (5)
8.   SALAH DALAM MENGISI IDENTITAS SOP

 Pengisian Identitas SOP seharusnya 

memperhatikan aturan pengisian, Seperti: 

- Pengisian tanggal pembuatan (tgl selesai dibuat);

- Pengisian persyaratan (bedakan aktor individu 

dengan aktor institusi);

- Pengisian kelengkapan/peralatan (bedakan aktor 

individu dengan aktor institusi);

- Pengisian peringatan dengan menggunakan 

kalimat peringatan (kalimat yang menyatakan 

akibat)

- Pengisian pejabat yang memberikan 

pengesahan dengan titelatur jabatan



KESALAHAN UMUM (6)
9.   TIDAK MENGECEK KEMBALI KESESUAIAN JUDUL 

DENGAN AKTIVITAS

 Sebaiknya judul dengan isi SOP sesuai. Caranya 

adalah:

- Cek apakah produk akhir SOP sudah dicerminkan 

dalam judul, seperti: penyusunan Renstra berarti 

produk akhir adalah Renstra;

- Cek apakah judul sudah menggambarkan aktivitas 

yang dicerminkan dari rangkaian kegiatan, seperti: 

pemberian izin berarti kegiatan dimulai sejak 

permohonan diajukan sampai diterimanya surat izin 

oleh pemohon; pengelolaan surat masuk berarti 

tidak menggambarkan aktivitas sampai proses 

pengiriman surat.



KESALAHAN LAIN (1)
1. SALAH DALAM MEMAHAMI SOP ADMINISTRASI 

DENGAN SOP TEKNIS

 SOP teknis bercirikan:

-Aktor tunggal

- Berisi cara melakukan kegiatan

SOP administrasi bercirikan:

- Aktor lebih dari satu 

- Berisi tahapan pelaksanaan kegiatan

SOP yang dibuat ini seluruhnya adalah SOP 

administrasi tak satupun SOP teknis dengan ciri 

aktornya lebih dari satu dan berisi tahapan 

melaksanakan kegiatan bukan cara bagamana 

melakukan kegiatan.



KESALAHAN LAIN (2)
2.   SALAH MENULIS PERSYARATAN UNTUK INSTITUSI

 Persyaratan institusi berbeda dengan persyaratan 

individu pelaksana.

Persyaratan institusi, seperti:

- Unit yang memiliki kewenangan untuk 

melakukan pemeriksaan;

- Unit yang memiliki kewenangan untuk 

melakukan pengelolaan keuangan yang 

berbentuk PNBP.

Persyaratan individu, seperti

- Berpendidikan D3 Akuntasi

- Mampu mengoperasikan SIMPEG.

- Menguasai program aplikasi word dan excel



KESALAHAN LAIN (3)
3. SALAH MENULIS KELENGKAPAN UNTUK INSTITUSI

 Kelengkapan institusi berbeda dengan 

kelengkapan individu pelaksana.

Kelengkapan institusi, seperti:

- Peraturan Menteri Nomor.........Tentang.....;

- Surat Edaran Nomor.....

- Keputusan Kepala Nomor .........

Kelengkapan individu, seperti

- Komputer yang dilengkapi dengan program .....

- Kendaraan operasional.

- Sistem Informasi Perizinan



KESALAHAN LAIN (4)
4. TIDAK MEMBEDAKAN SOP PARSIAL DAN SOP FINAL

 SOP Parsial adalah SOP yang belum lengkap yang 

dicirikan rangkaian kegiatan yang belum selesai 

dan produk akhir yang belum final. Biasanya SOP 

ini dihasilkan dari pembatasan penyusunan SOP 

berdasarkan tingkatan manajemen (kegiatan 

menurut eselonering berdasarkan tupoksi). Dengan 

demikian SOP ini membutuhkan integrasi dengan 

SOP parsial lainnya yang terkait sehingga 

membentuk SOP yang final. SOP ini tidak dapat 

digabungkan dengan SOP yang sudah final yang 

rangkaian kegiatannnya sudah selesai dan produk 

akhir yang sudah final. Sehingga treatment SOP 

parsial berbeda dengan SOP final. 



KESALAHAN LAIN (5)
5.   TIDAK ADA KESINAMBUNGAN ANTARA OUT-PUT DAN 

IN-PUT

 SOP merupakan rangkaian kegiatan yang saling 

berhubungan sehingga out-put kegiatan 

sebelumnya merupakan in-put kegiatan 

selanjutnya. Tetapi tidak setiap out-put menjadi in-

put. Out-put yang diperlukan untuk melakukan 

kegiatan berikutnyalah yang dijadikan in-put.

Contoh: out-put kegiatan penugasan adalah 

kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan, 

bahan dan kelengkapan untuk melaksanakan 

tugas. Yang menjadi in-put kegiatan selanjutnya 

adalah bahan dan kelengkapan untuk 

melaksanakan tugas sedangkan kesanggupan 

tidak dipakai.



KESALAHAN LAIN (6)
6.    MEMPERLAKUKAN SAMA ANTARA SOP STRUKTURAL 

DENGAN SOP FUNGSIONAL

 SOP struktural dibatasi oleh sekat-sekat struktural 

(tingkatan eselonering), sedangkan SOP fungsional 

tidak dibatasi sekat-sekat struktural. Dengan demikian 

maka dalam menyusun SOP yang bersifat struktural 

biasanya menghasilkan SOP yang bersifat parsial 

kecuali pada tingkatan eselonering yang otonom. 

Sedangkan SOP fungsional biasanya menghasilkan 

SOP yang bersifat final karena bersifat lintas struktural 

karena aktornya merupakan aktor fungsional dengan 

ukuran kelangkapan proses dengan produk akhir.

Contoh: SOP struktural  SOP tingkat eselon IV/III

SOP fungsional  SOP Pengadaan Barang 

dan Jasa



KESALAHAN LAIN (7)
7.   PENYUSUNAN SOP HANYA DIDASARKAN PADA 

AKTIVITAS YANG DILAKUKAN DAY TO DAY

 Penyusunan SOP tidak hanya didasarkan pada 

aktivitas yang dilakukan sehari-hari (defacto) tetapi 

harus juga didasarkan pada aturan yang berlaku 

(dejure). Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa 

apa yang dilakukan sehari-hari belum tentu sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Untuk itu maka 

penyusunan SOP bisa berarti merekonstruksi kembali 

aktivitas yang dilakukan sehari-hari dengan 

didasarkan pada peraturan yang berlaku sehinggga 

SOP yang dihasilkan tidak bertentangan dengan 

peraturan yang ada. Prinsipnya adalah “dapat 

dilaksanakan (realistis) dan tidak melanggar aturan 

(aman)”.



KESALAHAN LAIN (8)
8.   PENGISIAN PADA KOLOM PERINGATAN TIDAK 

MENGGUNAKAN BAHASA PERINGATAN

 Kolom Peringatan harus diisi dengan kalimat 

peringatan. Kalimat peringatan dicirikan dari 

adanya akibat yang ditimbulkan bila tidak 

melaksanakan sesuati dengan ketentuan yang 

berlaku.

Seperti:

Permohonan tidak dapat diproses apabila 

persyaratan tidak lengkap;

Akan terjadi penundaan pencairan apabila data 

yang dikirim salah.



KESALAHAN LAIN (9)
9. MENULIS AKTIVITAS BUKAN DALAM KALIMAT 

KERJA

10. MENCANTUMKAN AKTOR DALAM KOLOM 

AKTIVITAS

11. MENULISKAN KETERANGAN DI AWAL 

KEGIATAN

12. MENGGABUNGKAN LEBIH DARI SATU 

KEGIATAN YANG SEBENARNYA TERPISAH

13. TIDAK MEMBERIKAN OPSI PADA KEGIATAN 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

14. TIDAK MENCANTUMKAN OBYEK KEGIATAN



KESALAHAN LAIN (10)
15. SALAH DALAM MEMBEDAKAN FUNGSI AKTOR 

SEBAGAI INDIVIDU ATAU KELOMPOK

16. TIDAK MEMBEDAKAN AKTOR INDIVIDU 

DENGAN AKTOR INSTITUSI 

17. MENULIS AKTOR DI LUAR CAKUPAN 

ORGANISASI 

18. MENCANTUMKAN OBYEK KEGIATAN DALAM 

KOLOM AKTOR

19. TIDAK MENUNJUKKAN AKTOR SECARA 

SPESIFIK

20. TIDAK MEMISAHKAN SATU AKTOR DENGAN 

KEDUDUKAN/FUNGSI YANG BERBEDA



KESALAHAN LAIN (11)
21. TIDAK MEMATUHI ATURAN ARAH PANAH 

22. MEMPERTUKARKAN SIMBOL KEGIATAN EKSEKUSI 

DENGAN KEGIATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

23. MENGGUNAKAN SIMBOL YANG TIDAK STANDAR 

24. TIDAK MENULISKAN OPSI (YA/TIDAK) DALAM 

FLOWCHARTS

25. MELETAKKAN SIMBOL FLOWCHART TIDAK 

SECARA DIAGONAL (BENTUK SIMBOL TIDAK 

STANDAR)

26. MENGAMBIL SIMBOL TIDAK PADA “SHAPES” 

FLOCHARTS

27. MENGAMBIL TANDA PANAH TIDAK PADA “LINES 

(OFF2007)” ATAU “CONECTOR (OFF2003)



DAN SEMOGA BERMANFAAT

TERIMA  KASIH


