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KONSEP DAN KEBIJAKAN 
PENYUSUNAN STANDAR 
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 



LOGO Dasar Hukum 

1. PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Penataan Tatalaksana 
(Business Process); 

2.  KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 168 
TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 
AGAMA. 

4.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara  Nomor 35 Tahun 2012 Tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 



LOGO PENGANTAR KE SOP 

v Hakekat SOP adalah untuk menghindari 
miskomunikasi, konflik, dan permasalahan 
pada pelaksanaan tugas/pekerjaan. 

v SOP merupakan petunjuk tertulis yang 
menggambarkan dengan tepat cara 
melaksanakan tugas/pekerjaan. 

v SOP berisi mekanisme mengkomunikasikan 
peraturan dan persyaratan administratif, 
kebijakan organisatoris dan perencanaan 
strategis bagi pegawai/pekerja. Atau dengan 
istilah “semua orang membaca irama musik 
yang sama”. 



LOGO KARAKTERISITIK SOP (1) 

v SOP diartikan sebagai "suatu petunjuk 
organisatoris yang menetapkan suatu 
tindakan baku".  

v Dengan kata lain, SOP berisi petunjuk 
yang menjelaskan cara yang diharapkan 
dan diperlukan oleh pekerja/petugas 
dalam melakukan/menyelenggarakan 
pekerjaan mereka.  

v Secara menyeluruh satuan SOP akan 
menggambarkan secara  detail cara 
organisasi beroperasi (bekerja).  



LOGO KARAKTERISTIK SOP (2) 

v SOP Administrasi tidak 
menggambarkan cara melakukan 
pekerjaan (technical skills), tetapi 
menggambarkan peraturan organisasi 
untuk melakukan pekerjaan (procedural 
guidance). 

 



LOGO MENGAPA SOP PENTING? 
 

v Pengembangan misi organisasi; 
v Pemantapan peraturan dan persyaratan 

yang mengatur pekerjaan; 
v Pengaturan kompleksitas peralatan dan 

teknik pelaksanaan pekerjaan.  
v Memantapkan koordinasi dan sistem 

pelaporan dengan pihak yang terkait. 



LOGO PERAN SOP 
SOP memiliki fungsi penting dalam organisasi 
karena: 

v  Seperangkat SOP merupakan metode terbaik 
b a g i a n / u n i t  o r g a n i s a s i d a l a m m e n g -
operasionalisasikan (melaksanakan) dokumen 
organisasi dengan peraturan, rencana, kebijakan, 
strategi operasional, kerjasama, dsb.  

v  SOP mempercepat dokumentasi konsep-konsep 
penting, teknik, dan  persyaratan ke dalam format 
yang dapat segera digunakan oleh pegawai/pekerja 
dalam pekerjaan sehari-hari mereka.  

v SOP membantu untuk menyatukan operasi bagian/
unit organisasi dengan pekerjaan  para manajer dan 
perencana dengan aktivitas pekerja lainnya. 



LOGO KEUNTUNGAN PENERAPAN SOP (1)     
 

v Menjelaskan kinerja yang diharapkan  
 SOP menggambarkan dan mendokumentasikan 
kinerja pekerja dalam melaksanakan tugasnya. 

v Standardisasi aktivitas 
 SOP mengidentifikasikan tindakan dan peran 
yang disepakati baik dalam standarisasi aktivitas, 
tindakan koordinasi dan komunikasi; 

v Acuan Dokumen Pelatihan 
 SOP dapat berisi kerangka kerja program 
pelatihan, briefing, dan latihan. 
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v Sistem analisis dan umpan balik 
 Proses penelitian dan pengembangan SOP 
mencakup kesempatan para manajer untuk 
membandingkan secara langsung pelaksanaan 
pekerjaan dengan kondisi yang diharapkan 
berdasarkan peraturan. 

v Komunikasi eksternal 
 SOP menjelaskan filosofi dan rekomendasi praktis 
organisasi kepada pihak luar organisasi. 

KEUNTUNGAN PENERAPAN SOP (2)     
 



LOGO MANFAAT SOP #1 

1.  Sebagai standardisasi cara yang dilakukan pegawai dalam     
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; 

2.  Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin 
dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 
tugas; 

3.  Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas 
dan tanggungjawab individual pegawai dan organisasi 
secara keseluruhan; 

4.  Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak 
tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan 
mengurangl keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan 
proses sehari-hari; 

5.  Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; 



LOGO 

6.  Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan 
memberikan pegawai cara konkrit untuk memperbaiki 
kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah 
dilakukan; 

7.  Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan 
pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi. 

8.  Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi 
yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan 
tugasnya.  

9.  Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi 
pegawai.Memberikan informasi mengenai beban tugas 
yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 
tugasnya. 

MANFAAT SOP #2 
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1.  Kemudahan dan kejelasan.  
2.  Efisiensi dan efektivitas.  
3.  Keselarasan.  
4.  Keterukuran.  
5.  Dinamis.  
6.  Berorientasi pada pengguna (mereka yang dilayani).  
7.  Kepatuhan hukum.  
8.  Kepastian hukum.  

PRINSIP SOP 

PRINSIP PENYUSUNAN SOP 



LOGO 

1.  Konsisten 
2.  Komitmen.  
3.  Perbaikan berkelanjutan. 
4.  Mengikat. 
5.  Seluruh unsur memiliki peran penting.  
6.  Terdokumentasi dengan balk.  

PRINSIP PELAKSANAAN SOP 
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SOP melingkupi seluruh proses penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan termasuk pemberian 
pelayanan baik pelayanan Internal maupun 
eksternal organisasi pemerintah yang 
dilaksanakan oleh unit-unit organisasi 
pemerintahan. 

RUANG LINGKUP SOP 
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SOProsedur 

SOP ADMINISTRATIF 
Aktor Banyak dan Isi Umum 

KONSEP PEMBAGIAN SOP ADMINISTRATIF 
DAN SOP TEKNIS  

KEGIATAN 

Aktor/Pelaku Isi 

Satu/Tunggal Banyak Umum Khusus 

SOP TEKNIS 
Aktor Satu/Tunggal dan Isi Khusus 
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SOP TEKNIS 
Prosedur standar yang sangat rinci (detail) dari  
kegiatan yang dilakukan oleh satu orang 
pelaksana (aparatur) atau satu peran/jabatan. 

SOP ADMINISTRATIF 
Prosedur standar yang bersifat umum (tidak 
detail) dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari 
satu orang pelaksana (aparatur) dengan lebih dari 
satu peran/jabatan. 

JADI ... 
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1. Pelaksana kegiatan berjumlah satu 
orang atau satu kesatuan tim kerja 
atau satu jabatan meskipun dengan 
pemangku yang lebih dari satu; 

2. Berisi langkah detail atau cara 
melakukan pekerjaan atau langkah 
rinci pelaksanaan kegiatan. 

CIRI-CIRI SOP TEKNIS 
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1.  Pelaksana kegiatan berjumlah banyak 
(lebih dari satu aparatur) atau lebih 
dari satu jabatan dan bukan 
merupakan satu kesatuan yang 
tunggal; 

2.  Berisi tahapan pelaksanaan kegiatan 
atau langkah-langkah pelaksanaan 
kegiatan yang bersifat makro ataupun 
mikro yang tidak menggambarkan cara 
melakukan kegiatan. 

CIRI-CIRI SOP ADMINISTRATIF 



LOGO SIMBOL SOP dalam FLOWCHART 

Melambangkan dimulainya 
suatu prosedur 

Melambangkan proses 
berjalannya suatu prosedur 

Terminator 

Process 

Decision 

Arrow 

Off-page 
connector 

Melambangkan pengambilan 
keputusan: Ya atau Tidak 

Melambangkan arah prosedur 

Melambangkan koneksi 
perpindahan halaman 



LOGO FORMAT SOP ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN 

1.  Format Diagram Alir Bercabang 
(Branching Flowcharts) 

2.  Menggunakan hanya L ima 
Simbol Flowcharts 

3.  Pelaksana dipisahkan dari 
aktivitas (Kegiatan). 
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Monitoring SOP AP dilaksanakan 
secara reguler setiap 6 (enam) 

bulan sekali 

Evaluasi SOP AP secara reguler dilaksanakan 
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan secara 

insidentil dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan 
organisasi 
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Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah 
dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan 

tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi 

Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan 

Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam 
prosedur operasional tetap (SOP) 

Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan 
tugas dan fungsi 



LOGO 

TERIMA KASIH 


