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PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2011

TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI DAN

KABUPATEN/ KOTA



• Standar Operasional Prosedur (SOP)

- adalah penetapan tertulis mengenai aktivitas-
aktivitas baku yang harus dilakukan dalam
proses penyelenggaraan administrasi
pemerintahan, bagaimana dan kapan
melakukannnya, dimana dan oleh siapa
aktivitas dilakukan.

- Penetapan : oleh Penyelenggara/Pelaksana

Pengertian Umum



Pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan.

Rincian proses-proses kerja yang dilakukan berulang oleh
suatu organisasi.

Dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk
membantu konsistensi tugas-tugas.

Penyediaan informasi bagi individu-individu bagaimana
melakukan pekerjaan dengan tepat.

Tindakan-tindakan teknis seperti proses pemeliharaan dan
penggunaan alat.

Prosedur (SOP) ➔ Serangkaian petunjuk
tertulis yang dibakukan mengenai proses

penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan
Daerah.

PERMENDAGRI 
NOMOR 

52 TAHUN 2011.

UMUM.

Pengertian Umum



PRINSIP PENYUSUNAN

1. Efisiensi dan efektivitas;

2. Berorientasi pada pengguna;

3. Kejelasan dan kemudahan;

4. Keselarasan;

5. Keterukuran;

6. Dinamis;

7. Kepatuhan hukum;

8. Kepastian hukum.

PRINSIP SOP

PRINSIP PELAKSANAAN

1. Konsisten;

2. Komitmen;

3. Perbaikan berkelanjutan;

4. Mengikat;

5. Seluruh unsur memiliki 

peran penting;

6. Terdokumentasi dengan 

baik.

RUANG LINGKUP SOP

SOP melingkupi seluruh proses penyelenggaraan administrasi

pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit-unit organisasi

pemerintahan.



Memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat sebagai
penerima pelayanan mengenai hak dan kewajibannya.

Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan tugas. 

Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas.

Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan.

Memberikan informasi secara proporsional mengenai pelaksanaan tugas yang 
dilakukan oleh aparatur.

Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur.

Tujuan Penyusunan SOP



Manfaat SOP

Menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja/pelayanan.

Lebih jelas mengetahui peran dalam posisi masing-masing di internal.

Memberikan kejelasan alur prosedur/kerja dalam suatu
pekerjaan/pelayanan.

Memberikan keterangan dan keterukuran dalam suatu
pekerjaan/pelayanan.

Meminimalisir kesalahan dalam pekerjaan/pelayanan.

Membantu dalam melakukan evaluasi terhadap setiap proses operasional
unit kerja.



Deputi Tatalaksana

JENIS SOP

Jenis SOP

Teknis

Administratif

Standar prosedur yang sangat rinci dan bersifat 
teknis. Setiap prosedur diuraikan dengan sangat  
teliti sehingga tidak ada kemungkinan-
kemungkinan variasi lain.

banyak digunakan pada bidang teknik, antara lain: 
perakitan/pemeliharaan kendaraan bermotor, 
pengoperasian alat-alat, dan lainnya; kesehatan, 
pengoperasian  alat-alat medis, penanganan pasien 
pada UGD, medical check up, dan lain-lain.

Standar prosedur yang diperuntukkan bagi jenis-
jenis pekerjaan yang bersifat administratif , 
seperti: proses perencanaan, penganggaran, dll.

Deputi Tatalaksana



Tahapan Penyusunan SOP



Dokumen Inventarisasi Judul SOP



Dokumen Inventarisasi Judul SOP



Dokumen Inventarisasi Judul SOP

1. Format terdiri dari nama judul dan kode
nomor SOP.

2. Kode nomor SOP ditentukan oleh
Biro/Bagian Organisasi.

3. Dokumen inventarisasi judul SOP ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah



1. SOP disusun berdasarkan nama dan
kode nomor SOP.

2. Jelas, rinci dan benar.

3. Dapat dipertanggung jawabkan.

4. Kegiatan yang sifatnya rutin dan
berulang-ulang.

5. Menghasilkan output tertentu.

Penulisan SOP 



Format SOP mengacu pada Permendagri 52 tahun 2011.

Format SOP 

1. FORM COVER SOP



Format SOP 

2. FORM IDENTITAS SOP



Diisi dengan nomor Standar
Operasional Prosedur

Diisi dengan tanggal pengesahan
Standar Operasional Prosedur

Diisi dengan logo Pemerintah
Daerah, SKPD Diisi dengan tanggal

Standar Operasional
Prosedur di revisi

Diisi dengan tanggal 
mulai berlaku

Diisi dengan jabatan
yang berkompeten
yang mengesahkan

Diisi dengan nama
prosedur yang akan
distandarkan 



Diisi dengan penjelasan mengenai
keterkaitan prosedur yang
distandarkan dengan prosedur lain
yang distandarkan

Diisi dengan penjelasan
mengenai kualifikasi pegawai
yang dibutuhkan dalam
melaksanakan perannya pada
prosedur yang distandarkan

Diisi dengan peraturan
perundang-undangan teknis
yang menjadi dasar 
disusunnya Standar 
Operasional Prosedur

Diisi dengan:
Penjelasan mengenai kemungkinan–kemungkinan resiko yang akan
timbul ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.
Peringatan memberikan indikasi berbagai permasalahan yang
mungkin muncul dan berada di luar kendali pelaksana ketika
prosedur dilaksanakan dan berbagai dampak yang mungkin
ditimbulkan.
Dalam hal ini, dijelaskan pula bagaimana cara mengatasinya.

Diisi dengan
penjelasan
mengenai daftar
peralatan dan
perlengkapan yang
dibutuhkan

Diisi dengan penjelasan mengenai
berbagai hal yang perlu didata, dicatat
atau diparaf oleh setiap pegawai yang
berperan dalam pelaksanaan prosedur
yang telah distandarkan



Format SOP 

3. FORM URAIAN PROSEDUR SOP/FLOWCHART



Diisi dengan pelaksana
kegiatan yang bersangkutan,
mulai dari jabatan tertinggi
sampai dengan jabatan
terendah (fungsional
umum/staf).

Diisi dengan proses sejak dari kegiatan
mulai dilakukan sampai dengan kegiatan
selesai dan keluaran dihasilkan untuk
setiap STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi kegiatan masing-masing unit
organisasi yang bersangkutan.

Diisi dengan penjelasan
mengenai daftar peralatan
dan perlengkapan yang
dibutuhkan

Diisi dengan persyaratan dan
kelengkapan yang diperlukan,
waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan kegiatan dan
output pada setiap aktivitas
yang dilakukan.

Diisi dengan lama waktu
yang dibutuhkan dalam
melakukan suatu
proses/kegiatan

Diisi dengan
hasil/keluaran dari suatu
proses/kegiatan



1. TENTUKAN JUDUL ATAU NAMA AKTIVITAS/KEGIATAN YANG AKAN DIBUAT SOP 

2. IDENTIFIKASI SETIAP AKTIVITAS/KEGIATAN, DILAKUKAN MULAI DARI AWAL 
HINGGA AKHIR (SELESAINYA) SUATU KEGIATAN YANG DITANDAI DENGAN 
DICAPAINYA TUJUAN AKTIVITAS (OUT PUT).

3. IDENTIFIKASI AKTOR/PELAKSANA, YAITU SIAPA AKTOR (PELAKSANA) YANG 
TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN TERSEBUT. AKTOR (PELAKSANA) 
ADALAH ORANG/JABATAN/KELOMPOK ORANG (TIM)/UNIT ORGANISASI YANG 
AKTIF SECARA LANGSUNG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN.

4. ISI IDENTITAS SOP
- KELENGKAPAN APA YANG DIPERLUKAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN. 
- BERAPA LAMA WAKTU DIPERLUKAN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN TERSEBUT. 
- APA OUTPUT (HASIL/PRODUK) YANG DIHASILKAN. 

- KETERANGAN/PENJELASAN SINGKAT APA YANG PERLU DITULIS DALAM            
MELAKSANAKAN  KEGIATAN. 

5. BUAT DALAM BENTUK FLOWCHART.

6. CEK KEMBALI KESESUAIAN NAMA SOP DENGAN INPUT DAN OUTPUT AKHIR 
KEGIATAN. 

Langkah Penyusunan Flowchart



SIMBOL-SIMBOL
FLOWCHART



Flowchart/Diagram alur → gambar

yang menjelaskan alur proses, prosedur atau
dokumen suatu kegiatan yang menggunakan
simbol-simbol atau bentuk-bentuk bidang,
untuk mempermudah memperoleh informasi.

Apakah flowchart itu???

Pengertian



Tujuan utama dari penggunaan flowchart adalah

untuk menggambarkan suatu tahapan
penyelesaian masalah secara sederhana, terurai,
rapi dan jelas dengan menggunakan simbol-
simbol standar.

Tujuan



- Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat flowchart:

1. Flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah, dari kiri ke
kanan atau sebaliknya.

2. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati,
jelas dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya.

3. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas.
4. Setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan

deskripsi kata kerja, misalkan ”Mencatat surat masuk ke dalam
buku agenda”.

5. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar.
6. Aktivitas yang terpotong dan akan disambung ke tempat lain harus

ditunjukan dengan jelas menggunakan simbol
penghubung/konektor.

7. Gunakan simbol-simbol flowchart yang standar.

Pedoman



Mulai

▪ Simbol Terminator

Simbol ini digunakan
untuk menggambarkan
awal/mulai dan akhir
suatu bagan alir

Selesai

Simbol-simbol



▪ Simbol Proses
Simbol ini digunakan

untuk menggambarkan

proses pelaksanaan

kegiatan



▪ Simbol Pengambilan Keputusan/Decision

Simbol ini digunakan

untuk menggambarkan

keputusan yang harus

dibuat dalam proses

pelaksanaan kegiatan

T

Y

T

Y



▪ Simbol Dokumen

Simbol ini digunakan

untuk menggambarkan

semua jenis dokumen

sebagai bukti pelaksanaan

kegiatan



▪ Simbol Penggandaan Dokumen

Simbol ini digunakan

untuk menggambarkan

penggandaan dari

semua jenis dokumen



▪ Simbol Arsip

Simbol ini digunakan

untuk menggambarkan

semua jenis pengarsipan

dokumen dalam bentuk

kertas/manual



▪ Simbol Arsip

Simbol ini digunakan

untuk menggambarkan

semua jenis penyimpanan

dalam bentuk data/file



▪ Simbol Penghubung/Konektor

Simbol ini digunakan

untuk menggambarkan

adanya hubungan

dengan SOP yang lain

A

B

A

B



▪ Simbol Penghubung/Konektor

Simbol ini digunakan

untuk menggambarkan

perpindahan aktivitas

dalam halaman yang

berbeda

1

1

2

2

Halaman 1

Halaman 2



▪ Simbol Garis Alir

Simbol ini digunakan

untuk menggambarkan

arah proses pelaksanaan

kegiatan



TIPS PENYUSUNAN SOP

 SOP mencerminkan Kegiatan pekerjaan sehari-
hari;

 SOP menggambarkan Kegiatan yang riil /nyata;

 SOP secara eksplisit sudah membatasi kegiatan
awal, utama dan akhir kegiatan;

 SOP mencerminkan jenis Kegiatan tertentu dari
tugas dan fungsi yang dimiliki;

 SOP sudah mendeskripsikan ruang lingkup
kegiatan.



SIMBOL Sebutan

terminator

Proses

Pengambilan 

Keputusan

Dokumen

Penggandaan 

Dokumen

Arsip Manual



SIMBOL Sebutan

File

Konektor

Konektor

Garis alir



TERIMA KASIH

38


