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Standard Operating Procedures (SOP)

SOP adalah penetapan tertulis mengenai apa

yang harus dilakukan, kapan, dimana dan oleh

siapa. SOP dibuat untuk menghindari

terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan

kegiatan oleh pegawai yang akan mengganggu

kinerja organisasi secara keseluruhan



PENTINGNYA PENERAPAN SOP SOP

• Kualitas pelayanan

• Akuntabilitas 

• Efektivitas, efisiensi,dan 

produktivitas

• Upaya Pemberantasan KKN

• Peningkatan Kinerja

• Kompleksitas sarana 

pendukung pelayanan

• Peningkatan 

koordinasi antar unit

• Kompleksitas  

pemberian pelayanan



SOPPENTINGNYA PENERAPAN SOP

Manfaat penerapan SOP

Bagi pegawai:

• memperjelas persyaratan dan target pekerjaan dalam 

format yang siap diaplikasikan pada pekerjaan;

• memberikan informasi dengan detail apa yang 

diharapkan oleh organisasi untuk dilakukan oleh para 

pegawai dalam situasi yang sering pegawai 

alami/hadapi;

• meningkatkan keselamatan, kinerja dan moral



SOPMANFAAT PENERAPAN SOP

Bagi pimpinan :

• menyediakan mekanisme untuk identifikasi perubahan 

yang diperlukan;

• menyediakan informasi bagi perumusan strategi ;

• menyediakan mekanisme dokumentasi

• menyediakan informasi implemetasi peraturan 

perundang-undangan

• menyediakan informasi bagi pengembangan training 

serta evaluasi kinerja operasional



SOPMANFAAT PENERAPAN SOP

Bagi organisasi:

• Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam 

menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan 

dan kelalaian ;

• Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan membe-

rikan pegawai cara konkrit untuk memperbaiki kinerja 

serta membantu mengevaluasi usaha yang telah 

dilakukan

• SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak 

tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan 

mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan 

proses sehari-hari

• Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasi-

kan tanggungjawab khusus dalam melaksanakan tugas



SOPMANFAAT PENERAPAN SOP

Bagi organisasi: (lanjutan)

• Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas 

pemberian pelayanan

• Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan 

dikelola dengan baik

• Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit 

pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan 

sehari-hari

• Menciptakan bahan-bahan training yang dapat mem-

bantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya

• Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan 

prosedural dalam memberikan pelayanan

• Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam 

berbagai situasi
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