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Abstract: This review is presented by the author as a response to the frequent invitations to 

become resource persons for the preparation of AP SOPs within local government as a 

result of BPK RI findings. Therefore, the authors hope that there will be a change in the local 

government paradigm from findings to needs. This need will be felt if the OPD understands 

its main duties and functions and realizes its role as a public service. Application of SOP AP 

is very urgent in the context of providing public services. Therefore, the preparation of SOP 

AP in each local government agency must be carried out. This SOP can be used as a 

reference for the implementation of work. The urgency is to accelerate the provision of fast, 

precise, affordable and safe public services. The preparation of AP SOPs should be a 

necessity for OPD in order to improve the quality of public services not because of demands 

from the inspectors. AP SOP becomes a document that can be accessed by anyone who 

needs the required service. Public services are the people's dream because they must be 

equipped with reference instruments in the form of standard operating procedures for 

government administration. 
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Pendahuluan 

Jika seseorang diterima bekerja di sebuah instansi swasta, hal pertama yang dilakukannya di hari 

pertama bekerja adalah mempelajari standar operasional prosedur (SOP). Seluruh pekerjaan yang 

yang ada di perusahaan itu terekam dengan jelas di SOP. Apakah hal ini berlaku juga bagi pegawai 

negeri sipil di instansi milik pemerintah. Tentu hal ini akan sangat berbeda secara signifikan. Tentunya, 
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dengan segala kelengkapan aturan yang dimiliki oleh pemerintah baik pusat maupun daerah 

seharusnya proses bisnis instansi pemerintah berjalan sebagaimana seharusnya. 

SOP telah lama menjadi wacana sejak digulirkannya Perpres 81 tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi. Ia dijadikan rujukan atau pedoman dalam melaksanakan pekerjaan agar cepat, 

tepat dan aman. Di beberapa instansi pemerintah daerah terjadi banyaknya temuan agar instansi 

tersebut menggunakan SOP sebagai pedoman kerjanya. Hal ini terjadi akibat sering terhambatnya 

pekerjaan karena abainya para pelaksana yang seharusnya di SOPkan tidak melaksanakan pekerjaan 

sebagaimana seharusnya. 

Penyusunan SOP ini menjadi ranah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, sedangkan di daerah Provinsi menajdi kewenangan Biro Organisasi. Biro Organisasi mulai 

dari hulu hingga hilir mengerjakan tata kelola pemerintahan ini ke dalam SOP agar mudah dijadikan 

referensi bekerja. Urutannya adalah SOTK  Uraian Jabatan  Proses Bisnis  SOP AP. Tata urutan ini 

wajib dikerjakan supaya pekerjaan yang dikerjakan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

serta uraian jabatannya.  

Dalam Permenpan RB No 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Administrasi Pemerintahan, salah satu langkah penyusunan SOP AP adalah 

pengidentifikasian judul berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Penyusun wajib menyediakan struktur 

organisasi dan tata kerja sebagai pedoman untuk mengidentifikasi judul SOP yang akan diidentifikasi 

lebih lanjut menjadi dokumen SOP. Langkah pengidentifikasian judul SOP ini wajib dilakukan untuk 

menyediakan alternatif judul yang akan dipilih menjadi standar operasional prosedur. 

Langkah selanjutnya dalam rangkaian penyusunan SOP AP adalaha mengidentifikasi kegiatan yang 

dilakukan para pelaksana dalam SOP. Langkah ini dijalankan untuk memudahkan penyusun SOP 

mengidentifikasi siapa penanggungjawab kegiatan dan produk SOP AP. Selain itu, jika ada langkah 

atau prsedur yang kurang tepat dapat diperbaiki menggunakan format lembar kerja identifikasi kegiatan 

ini (LKIK). Format ini terdiri dari data kegiatan, identifikasi kegiatan dan identifikasi langkah dan langkah 

selanjutnya adalah pembuatan prosedur. 

Prosedur SOP AP terdiri dari kegiatan, pelaksana, mutu baku dan kegiatan. Semua faktor ini diisi 

untuk lebih merinci siapa, melakukan apa, dengan alat apa, berapa lama, produknya apa dan berkaitan 

dengan kegiatan lain apa. Semua ini menjadi ciri khas SOP AP yang tidak ada pada SOP lainnya.  

Mengenai penggunaan format SOP AP dalam Permenpan RB 35 tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa banyak 

format SOP AP. Namun, dengan adanya peraturan ini maka seluruh SOP yang digunakan di instansi 

pemerintahahan baik pusat maupun daerah merujuk pada format SOP AP. 
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Analisa 

Mengapa SOP AP? Pertanyaan ini sering muncul ketika penulis menyosialisasikan penyusunan SOP 

AP ke instansi Pemda. Disusunnya sebuah SOP pada dasarnya bukan karena adanya temuan Badan 

Pemeriksa Keuangan BPK)  tetapi karena kebutuhan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) akan 

lancarnya pelaksanaan pelayanan publik. Selain itu, SOP adalah penyetandaran prosedur sehingga 

kalau standar tidak boleh berbeda-beda atau harus sama. Oleh karena itu, ketentuan keharusan 

penggunaan SOP AP diatur dalam Permenpan RB 35 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 

Apa urgensi penggunaan SOP AP dalam tatakelola pemerintahan yang baik. Menurut  (Sari, 2012) 

bahwa SOP dapat dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat 

memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, 

SOP AP sangat urgen dalam rangka pelayanan publik yang prima. Penerapan SOP AP harus menjadi 

pilihan terbaik pimpinan suatu lembaga. Jadi, bukan hanya penyusunan SOP AP saja, penerapannya 

sangat diperlukan keseriusan.  

Keseriusan semua pihak di instansi pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Kota harus ditegaskan 

kembali mengingat pelayan publik di Banten masih dalam kondisi belum baik (Ombudsman, 

Ombudsman, 2022). Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, penataan pelayanan publik harus 

diikuti dengan langkah penyusunan dan penerapan SOP AP. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik, penerapan SOP AP di seluruh instansi Pemerintah Daerah harus dilakukan. Penerapan SOP 

AP ini akan berimbas pada meningkatnya kinerja individu yang pada gilirannya akan meningkatkan 

kinerja pemerintah daerah. 

Berbagai faktor penyebab buruknya kualitas pelayanan publik ditemukan yang berdampak kepada 

krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah. Faktor ini haris dieliminasi atau minimal 

dikurangi agar tidak berdampak pada krisis kepercayaan. Rakyat sudah memberikan kepercayaan 

kepada pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat secara full time. Tapi pada kenyataannya, 

pelayanan yang diberikan masih jauh dari harapan (Titin Rohayati; Tulus Warsito; Ulung Pribadi ; 

Achmad; Nurmandi; Wahyudi Kumorotmo dan Suranto, 2017). 

 

Namun, ternyata pelayanan publik di Banten tidak semuanya buruk. Salah satunya Kabupaten 

Tangerang mendapat predikat pelayan publik terbaik. Dedy Irsan mengatakan penghargaan dari 

Ombusman RI diberikan kepada Pemkab Tangerang karena berhasil meraih nilai 84,27 sehingga 

meraih predikat tinggi kepatuhan pelayanan publik 2021 (WebTerpadu, 2021). Prestasi ini layak 

diapresiasi dan tenu ini merupakan kerja keras seluruh aparatur PNS di pemerintah daerah Kabupaten 

Tangerang. Fakta menariknya Kabupaten Tangerang, pemerintah daerah pertama di Banten yang 

menerapkan SOP AP per tahun 2013. Hal ini terbukti dari pernyataan Bupati Tangerang Zaki yang 

menyatakan bahwa piagam penghargaan dari Ombusman menjadi bukti bahwa Pemkab Tangerang 

berhasil meraih predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik tahun 2021. 
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Standar pelayanan publik merupakan penjabaran dari Standar Operasional Prosedur Pelayanan. Jadi, 

jika sebuah instansi melaksanakan dengan ketat atau patuh standar pelayanan, artinya ia telah 

menerapkan SOP pelayana dengan baik. Hal ini sejalan dengan Permenpan RB 36 tahun 2012 tentang 

Standar Pelayanan Publik. Tentu saja, sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 

Kesimpulan 

Penerapan SOP AP sangat mendesak dalam rangka pemberian pelayanan publik. Oleh karenanya, 

penyusunan SOP AP di setiap instansi pemerintah daerah wajib dilakukan. SOP ini dapat dijadikan 

referensi pelaksanaan pekerjaan. Urgensinya adalah percepatan dalam pemberian pelayanan publik 

yang cepat, tepat, terjangkau, dan aman.  

Penyusunan SOP AP seharusnya menjadi kebutuhan OPD dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan publik bukan karena adanya tuntutan dari pihak pemeriksa. SOP AP menjadi dokumen yang 

dapat diakses siapa saja yang memerlukan pelayanan yang dibutuhkan. Pelayanan publik menjadi 

idaman masyarakat karena itu harus dilengkapi dengan instrumen rujukan berupa estándar oeprasional 

prosedur administrasi pemerintahan 
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Abstrak: Tulisan ulasan ini penulis persembahkan sebagai respon atas seringnya diundang menjadi 

narasumber penyusunan SOP AP di lingkungan pemerintah daerah sebagai dampak temuan BPK RI. 

Oleh karena itu, penulis berharap adanya perubahan paradigma pemerintah daerah dari temuan 

menjadi kebutuhan. Kebutuhan ini akan dirasakan jika OPD memahami tugas pokok dan fungsinya 

dan menyadari perannya sebagai pelayanan publik. Penerapan SOP AP sangat mendesak dalam 

rangka pemberian pelayanan publik. Oleh karenanya, penyusunan SOP AP di setiap instansi 

pemerintah daerah wajib dilakukan. SOP ini dapat dijadikan referensi pelaksanaan pekerjaan. 

Urgensinya adalah percepatan dalam pemberian pelayanan publik yang cepat, tepat, terjangkau, dan 

aman. Penyusunan SOP AP seharusnya menjadi kebutuhan OPD dalam rangka meningkatkan 

kualitas pelayanan publik bukan karena adanya tuntutan dari pihak pemeriksa. SOP AP menjadi 

dokumen yang dapat diakses siapa saja yang memerlukan pelayanan yang dibutuhkan. Pelayanan 

publik menjadi idaman masyarakat karena itu harus dilengkapi dengan instrumen rujukan berupa 

standar oeprasional prosedur administrasi pemerintahan. 

Kata kunci: SOP AP; urgensi; penerapan; BPK RI; Ombudsman.  
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