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  proses. 
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Kompleks  : Kesatuan yang terdiri dari sejumlah bagian, khususnya  

  yang memiliki bagian dalam keterhubungan dan  

  ketergantungan. 

 

Kompeten  : Seseorang yang cakap atau menguasi suatu bidang  

  tertentu sesuai keahliannya. 

 

Komponen  : Bagian dari suatu keseluruhan unsur yang membentuk  

  sistem atau kesatuan. 

 

Kondusif  : Suatu kondisi atau keadaan yang mendukung. 

 

Konfigurasi : Pembentukan susunan dari suatu benda. 

 

Konsepsi  : Suatu pendapat yang disampaikan dalam bentuk konsep. 

 

Konstitusi  : Keseluruhan sistem ketatanegaraaan suatu negara yang  

  berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur  
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Konteks  : Kondisi yang menunjukkan dimana suatu keadaan yang  

  sedang terjadi. 
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  keadaan masa kini. 
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  jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan  
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Kualitatif  : Menunjukkan suatu keadaan berdasarkan mutunya. 

 

Kultural  : Sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan. 

 

Kuwono  : Aparatur Pemerintah Desa di Daerah Jawa yang  

  mengurusi masalah informasi desa 

 

Level   : Mengartikan tentang suatu tingkatan. 

 

Linmas  : Singaktan dari Perlindungan Masyarakat. Merupakan  

  wujud tanggung jawab dan peran serta segenap warga  

  negara terhadap keselamatan umum masyarakat  

  lingkungannya. 
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LPMD   : Singaktan dari Lembaga Pemberdayaan Musyawarah  

  Desa. Merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas  

  prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa  

  melalui musyawarah dan mufakat, dan merupakan mitra  

  pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan  

  aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang  

  pembangunan. 

 

Mekanisme  : Istilah tentang sesuatu yang menghasilkan kegiatan atau  
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  informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. 
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  kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu  
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  mewujudkan kepentingan nasional. 

 

Otonomi  : Pemerintahan yang berdiri sendiri dengan peraturan  

  rumah tangganya sendiri. 

 

Partisipatif  : Pengambilan bagian atau pengikutsertaan diri sseeorang  

  pada suatu kegiatan. 

 

Patroli   : Ronda atau suatu kegiatan pengamanan lingkungan. 

 

Perspektif  : Cara melihat atau menilai terhadap suatu kondisi. 

 

PKK   : Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Merupakan  

  organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita  

  untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. 

 

Polindes  : Singaktan dari pondok bersalin desa. Merupakan tempat  

  pelayanan kesehatan di desa yang melayani hal-hal yang  

  berhubungan dengan persalinan. 

 

Poskamling  : Singaktan dari posko kemanan lingkungan. Merupakan  

  posko keamanan yang biasanya digunakan sebagai tempat  
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  warga desa berkumpul untuk melakukan ronda atau  

  menjalankan sistem keamanan desa. 

 

Posyandu  : Istilah singaktan dari pos pelayanan terpadu, biasanya  

  berhubungan dengan pelayanan kesehatan. 

 

Puskesdes  : Singaktan dari Puskesmas Desa. Pusat pelayanan  

  kesehatan yang melayani masyarakat di wilayah desa. 

 

Pustu   : Puskesmas Pembantu. Merupakan posko pelayanan  

  kesehatan di desa yang membantu fungsi dari Puskesmas. 

 

Realisasi  : Upaya seseorang untuk menjadikan sesuatu menjadi  

  nyata. 

 

Referensi  : Rujukan pada suatu karya ilmiah. 

 

SARA   : Singkatan dari Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan. 

 

Sanitasi  : Perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih 

  dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung  

  dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya. 

 

Sektarianisme : Diskriminasi atau kebencian yang muncul akibat  

  perbedaan di antara suatu kelompok, seperti perbedaan  

  kepercayaan suatu agama. 

 

SPIP   : Singaktan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.  

  Merupakan sistem pengendalian intern (SPI) yang  

  diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan  

  pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

 

Statement  : Ekspresi atau intruksi individu yang ditulis disebuah 

      program untuk menginstruksi jalannya suatu proses  

  program yang dimaksud. 

 

Substansial  : Suatu pernyataan dan bersifat inti dari suatu pembahasan. 

 

Terorisme  : Upaya suatu organisasi atau kelompok yang mencipatakan  

  kerusakan, kekerasan atau korban dalam menciptakan rasa  

  takut terhadap masyarakat. 

 

Tipologi  : Ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan 

  berdasarkan tipe atau jenis. 
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ABSTRACT 

Husaen Rudiansyah, Governmental Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, 

Brawijaya University, Malang, Year 2018, Identification of Requirement for Making Standard 

Operational Procedure of Organization of Regional Device of Malang City Government, 

Supervisor:Dr. M. Lukman Hakim, S.IP, M.SiandDr. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si 

 

This study emphasizes the identification of the requirements of making Standard 

Operational Procedures (SOP) rather than testing the hypothesis. SOP is an overview of work 

steps (internal systems, mechanisms and working procedures) required in the implementation of 

a task to achieve the objectives of government agencies. SOP as a document / instrument 

contains the processes and procedures of an activity that is effective and efficient based on a 

standard that has been standard. This research uses descriptive qualitative research method and 

use interview for data collection. Research location in Malang City Government Office. Based 

on the results of the study can be concluded that the identification of the needs of making 

Standard Operational Procedure (SOP) Organization of Local Government of Malang City has 

not been programmed well and there are still parts that have weaknesses and needed addition in 

it. Weaknesses and shortcomings of making SOP needs such as: (1) documents not serial 

number; (2) assignment of tasks; (3) lack of asset security; (4) less effective systems. This 

research resulted in proposed improvements to flowcharts, documents and draft Standard 

Operational Procedures in order to improve internal organizational control. The existence of SOP 

can be a guideline in conducting operational activities so that all activities that run can run well. 

With this research is expected to work can be done well, on time, and can be justified. 

 

Keywords: Standard operational procedures, Identification, Requirement. 



ABSTRAK 

Husaen Rudiansyah, Program Study Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Tahun 2018, Identifikasi Kebutuhan Pembuatan 

Standar Operasional Prosedur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang, 

Dosen Pembimbing : Dr. M. Lukman Hakim, S.IP, M.Si dan Dr. Dra. Alifiulahtin 

Utaminingsih, M.Si  

 

Penelitian ini menekankan pada identifikasi kebutuhan pembuatan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) bukan menguji hipotesis. SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja 

(sistem, mekanisme dan tata kerja internal)  yang  diperlukan  dalam pelaksanaan suatu tugas 

untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. SOP sebagai suatu dokumen/instrumen memuat 

tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisisen berdasarkan suatu 

standar yang sudah baku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan 

menggunakan wawancara untuk pengumpulan data. Lokasi penelitian di Kantor Pemerintahan 

Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa identifikasi kebutuhan 

pembuatan Standard Operational Prosedur(SOP) Organisasi Perangkat Daerah pemerintah Kota 

Malang belum terprogram secara baik dan masih terdapat bagian yang memiliki kelemahan dan 

diperlukan penambahan di dalamnya. Kelemahan dan kekurangan dari pembuatan kebutuhan 

SOP seperti: (1) dokumen yang tidak bernomor urut; (2) perangkapan tugas; (3) kurangnya 

pengamanan aset; (4) sistem yang kurang efektif. Penelitian ini menghasilkan usulan perbaikan 

pada flowchart, dokumen, dan rancangan Standar Operational Prosedur dalam rangka 

meningkatkan pengendalian internal organisasi. Adanya SOP dapat menjadi pedoman dalam 

melakukan kegiatan operasional sehingga semua kegiatan yang dijalankan dapat berjalan dengan 

baik. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, tepat 

waktu, dan dapat dipertanggung jawabkan. 

 

Kata Kunci: Standar operasional prosedur, Identifikasi, Kebutuhan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proses pada suatu pekerjaan harus dirancang dan dikembangkan, 

kesalahan prosedur dapat terjadi, bila suatu pekerjaan tidak dirancang dengan 

baik, dapat menimbulkan  kecelakaan atau kerusakan. Untuk itu perlu dibuat suatu 

prosedur tetap yang bersifat standard, sehingga siapa sajapun, kapan sajapun dan 

dimana sajapun dilakukan langkah-langkahnya tidak berubah. Langkah-langkah 

kerja yang tertib ini disebut SOP (standard operating procedures), sebutan 

lainnya Protap (Prosedur tatap). Lembaga atau perusahaan yang  besar dan 

bonafide umumnya telah memakai SOP dalam melaksanakan tugas, seperti : 

Departemen/dinas Kimpraswil, Operasi pasien di rumah sakit, Bapedal, POLRI, 

dan lainnya. SOP merupakan hasil finalisasi dan kesempurnaan prosedur kerja. 

Dengan adanya SOP diharapkan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, tepat 

waktu, dan dapat dipertanggung jawabkan.  

Penerapan konsep good governance menuntut adanya perubahan mendasar 

praktik penyelenggaraan pemerintahan secara struktural, fungsional, maupun 

kultural. Perubahan paradigma dari government (pemerintah) ke governance (tata 

kelola pemerintahan) menuntut perubahan mind-set (pola berpikir) dan orientasi 

birokrasi yang semula melayani kepentingan kekuasaan menjadi peningkatan 

kualitas pelayanan publik atau melayani masyarakat. 
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Ada beberapa karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik good governance. 

Pertama, memberi ruang kepada aktor lembaga non-pemerintah untuk berperan serta secara 

optimal dalam kegiatan pemerintahan, sehingga memungkinkan adanya sinergi antara 

aktor/lembaga pemerintah dan non-pemerintah, yakni masyarakat sipil dan mekanisme pasar. 

Kedua, nilai-nilai efisiensi, keadilan, responsivitas yang melekat pada praktik good governance 

membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan 

ketiga, praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN, serta berorientasi pada 

kepentingan publik. Karena itu, praktik good governance harus mampu mewujudkan 

transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik. 

 Pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan good 

governance. Sebab, pertama, pelayanan publik menjadi ranah interaksi antara negara yang 

diwakili pemerintah dan lembaga-lembaga non-pemerintah (masyarakat sipil dan mekanisme 

pasar). Dan, kedua, berbagai aspek good governance dapat diartikulasikan secara lebih mudah 

pada ranah pelayanan publik, sekaligus lebih mudah dinilai kinerjanya. 

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) juga diperlukan apabila seluruh 

aspek kemiskinan ingin dituntaskan penanggulangannya, tak hanya melalui peningkatan 

penghasilan / konsumsi semata, tapi juga pemberdayaan kaum miskin, serta peningkatan peluang 

sosial, ekonomi, dan politik mereka. Tanpa tata kelola pemerintahan yang baik, maka dana untuk 

penanggulangan kemiskinan sebesar apa pun, tak akan dapat digunakan dengan baik dan 

mencapai sasaran yang tepat. Sebab, kurangnya transparansi, maraknya praktik kolusi, korupsi, 

dan nepotisme (KKN), dan sistem peradilan yang tidak pasti, menyebabkan terhambatnya 

pertumbuhan ekonomi yang dapat membantu masyarakat miskin keluar dari kemiskinan mereka. 
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Pemerintah Pusat telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja 

instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik antara lain kebijakan tentang Penyusunan 

Sistem dan Prosedur Kegiatan, Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Inpres 

Nomor 7 Tahun 1999 ) dan Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit 

Pelayanan Instansi Pemerintah ( SK Menpan No. KEP/25/M.PAN/2/2004). Langkah ini 

bukanlah hal yang baru karena sebelumnya kebijakan serupa telah dikeluarkan pemerintah dalam 

bentuk Keputusan Menpan maupun Instruksi Presiden. Namun semuan kebijakan tersebut tidak 

secara otomatis menyelesaikan permasalahan pelayanan publik oleh instansi pemerintah yang 

selama ini bercitra buruk, berbelit-belit, lamban dan berbiaya mahal. 

 

Hal tersebut berkaitan dengan persoalan seberapa jauh berbagai peraturan pemerintah 

tersebut disosialisasikan di kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat serta bagaimana 

infrastruktur pemerintahan, dana, sarana, teknologi, kompetensi SDM, budaya kerja organisasi 

disiapkan untuk menopang pelaksanaan berbagai peraturan tersebut sehingga kinerja pelayanan 

publik menjadi terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya. 

Selain kebijakan pemerintah upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan 

unit kerja pemerintahan yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya, pemerintah daerah 

perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja yang standar yang dikenal dengan istilan SOP ( 

Standar Operasional Prosedur ). SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas 

pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan 

indikator – indikator teknis, administrative dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur 

kerja dan system kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan 
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komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk 

mewujudkan good governance. 

Standar Operasional Prosedur tidak hanya bersifat internal tetapi juga eksternal, karena 

SOP selain dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, juga dapat digunakan 

untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas 

dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian SOP merupakan pedoman atau 

acuan untuk menilai pelaksanaan kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator – indikator 

teknis, administrative dan procedural sesuai dengan tata hubungan kerja dalam organisasi yang 

bersangkutan. 

Pada prinsipnya Standar Operasional Prosedur lebih diorientasikan pada penilaian kinerja 

internal kelembagaan, terutama dalam hal kejelasan proses kerja di lingkungan organisasi 

termasuk kejelasan unit kerja yang bertanggung jawab, tercapainya kelancaran kegiatan 

operasional dan terwujudnya koordinasi, fasilitasi dan pengendalian yang meminimalisir 

tumpang tindih proses kegiatan di lingkungan sub – sub bagian dalam organisasi yang 

bersangkutan. Standar Operasional Prosedur berbeda dengan pengendalian program yang lebih 

diorientasikan pada penilaian pelaksanaan dan pencapaian outcome dari suatu program kegiatan. 

Namun keduanya saling berkaitan karena Standar Operasional Prosedur merupakan acuan bagi 

aparat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, termasuk dalam pelaksanaan program 

kegiatan. 

Standar Operasional Prosedur dapat digunakan untuk penilaian kinerja secara eksternal 

dan apabila pedoman yang sifatnya internal ini digabungkan dengan pedoman eksternal ( 

penilaian kinerja organisasi publik di mata masyarakat ) berupa responsivitas, responsibilitas dan 

akuntabilitas akan mengarah pada terwujudnya akuntabilitas kinerja aparatur dan instansi 
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pemerintah. Selama ini penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah umumnya didasarkan 

pada standar eksternal, padahal sebagai bentuk organisasi publik instansi pemerintah memiliki 

karakteristik khusus yakni sifat birokratis dalam internal organisasinya. 

Oleh karena itu untuk menilai pelaksanaan mekanisme kerja internal tersebut unit kerja 

pelayanan publik harus memiliki acuan untuk menilai pelaksanaan kinerja instansi pemerintah 

berdasarkan indikator – indicator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata 

hubungan kerja dalam organisasi yang bersangkutan dalam bentuk Standar Operasional 

Prosedur. 

Pemerintah Kota Malang sudah mulai membenahi pelayanan publik sejak tahun 2000. 

Akselerasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik kian meningkat pada periode 2008-2016, 

sehingga banyak mendapat penghargaan yang berkaitan pelayanan publik, dan ditetapkan 

sebagai proyek percontohan (pilot project) nasional pelayanan prima. Penerapan sertifikasi ISO 

di beberapa unit pelayanan juga telah berjalan.  

Namun sekeras apa pun upaya meningkatkan pelayanan publik, sudah barang tentu tidak 

membuat seluruh pelayanan publik serta merta menjadi baik sesuai harapan masyarakat. Sebab 

reformasi pelayanan publik menuju pelayanan prima memerlukan proses, tahapan waktu, 

kesinambungan, dan keterlibatan semua komponen yang saling terkait dan berinteraksi. 

Saat ini tuntutan terhadap pemerintah agar mampu memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat merupakan sebuah keharusan --bahkan tuntutan seperti itu berlaku untuk semua 

negara di dunia. Berbagai studi menunjukkan, kemampuan pemerintah meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya, antara lain sangat ditentukan kemampuan pemerintah 

menyediakan pelayanan publik yang prima. 
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Di Kota Malang pada saat ini terdapat 58 Organisasi Perangkat Daerah atau yang biasa 

disebut OPD. Tiap – tiap OPD ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan 

nama kelembagaannya. Sebagai contoh Dinas Pendidikan mengurusi bidang pendidikan, Dinas 

Kesehatan mengurusi bidang Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengurusi 

Perencanaan Pembangunan di Provinsi dan yang lainnya. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan membuka lelang jabatan pada September 2017 

mendatang. Rencana lelang ini mengikuti perubahan struktur organisasi pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) setelah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang 

Pembentukan Susunan Perangkat Daerah disahkan. 

Rencananya, lelang jabatan akan dibuka untuk jabatan kepala SKPD baru yang dibentuk. 

Dalam Ranperda itu, Pemkot Malang mengusulkan perubahan struktur beberapa instansi yang 

sudah ada. Beberapa contohnya, pemisahan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjadi 

Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian, atau penaikan status Kantor Perpusatakaan dan 

Arsip Dearah menjadi Dinas Perpusatkaan dan Arsip Daerah. 

Pelayanan prima merupakan rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, 

lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau serta mengandung unsur kejelasan hak dan 

kewajiban, sesuai kondisi kebutuhan, agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, 

kelancaran, kepastian dan kerja sama kemitraan dengan masyarakat. Pelayanan publik yang 

berkualitas merupakan salah satu indikator terjadinya perubahan penyelenggaraan pemerintahan 

yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Meski demikian, masih dijumpai berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan sektor 

pelayanan publik yang belum sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Kelemahan itu dapat 
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diketahui melalui pengaduan dan keluhan masyarakat, secara langsung maupun melalui media 

massa, antara lain menyangkut sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit, tidak 

transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, dan tidak konsisten, sehingga tidak menjamin 

kepastian hukum, waktu, dan biaya, serta masih adanya praktik percaloan dan pungutan tidak 

resmi. 

Ada beberapa alasan penyebabnya, yakni pertama, rutinitas tugas dan penekanan 

berlebihan pada pertanggungjawaban formal sehingga prosedur menjadi kaku dan lamban. 

Kedua, etos kerja yang cenderung mempertahankan status-quo yang tidak mau menerima adanya 

perubahan (vested interest). Dan ketiga, prosedur yang berbelit dan biaya pelayanan yang 

mencekik acapkali ditunggangi kepentingan pribadi. 

Kualitas pelayanan publik yang rendah, antara lain, ditandai, pertama, kurang responsif. 

Kondisi ini terjadi hampir pada semua tingkatan unsur pelayanan, mulai dari petugas pelayanan 

(front line) sampai dengan tingkat penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, 

aspirasi, maupun harapan masyarakat sangat lamban, bahkan diabaikan. 

Kedua, kurang informatif. Penyampaian berbagai informasi kepada masyarakat sangat 

lamban, bahkan tidak sampai sama sekali. Ketiga, kurang aksesibel. Lokasi berbagai unit 

pelaksana pelayanan publik jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan masyarakat 

yang membutuhkan pelayanan.  

Keempat, kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait tidak mampu 

mengembangkan koordinasi, sehingga terjadi tumpang tindih dan pertentangan kebijakan. 

Kelima, birokratis. Pelayanan, terutama perijinan, umumnya dilakukan melalui proses berbagai 

level, sehingga waktu penyelesaiannya menjadi sangat lama. Dan, keenam, inefisiensi. Berbagai 
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persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat sering tidak relevan dengan pelayanan yang 

diberikan. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dewasa ini memerlukan paradigma baru di 

mana pemerintahan daerah merupakan sarana untuk menggalang partisipasi dalam memenuhi 

barang dan jasa publik yang menjadi kebutuhan hidup bersama. Pemerintah daerah yang ideal 

adalah pemerintah yang mampu menjadi mediator dan mampu membangkitkan partisipasi 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan publik. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan 

pemerintahan daerah diawali dari pembuatan kebijakan daerah.  

Penataan kelembagaan pemerintahan daerah merupakan realisasi dari Pasal 68 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi “ Susunan organisasi perangkat daerah 

ditetapkan dengan peraturan Daerah sesuai dengan pedoman pemerintah ” diwujudkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 ini telah memberikan kekuasaan dan keleluasaan 

yang sangat besar dalam menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerah. Dalam 

pedoman tersebut sebenarnya telah ditegaskan bahwa penyusunan kelembagaan perangkat 

daerah harus mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki, karakteristik, potensi dan 

kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pola 

kemitraan antar daerah serta dengan pihak ketiga
1
 (Thoha, 2008 : 47). 

Kewenangan dan keleluasaan tersebut pada tahap implementasi diterjemahkan secara 

berbeda-beda oleh masing-masing daerah, lebih banyak bernuansa politik dari pada 

pertimbangan rasional objektif, efesiensi, dan efektivitas. Pertimbangan tersebut telah membawa 

implikasi pada pembengkakan organisasi perangkat daerah. Hal ini tentu berpengaruh terhadap 

                                                           
1
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inefesiensi alokasi anggaran yang tersedia dan juga terhadap profesionalitas sumber daya 

aparaturnya
2
  

Oleh karena itu, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 dipandang 

tidak sesuai dengan dan perkembangan penataan pemerintah daerah sehingga perlu 

disempurnakan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah daerah Nomor 8 tahun 2003 tentang 

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. 

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai landasan hukum 

pemerintah daerah merupakan hasil evaluasi terhadap undang-undang yang lama yang dianggap 

tidak sesuai lagi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemerintah 

daerah berdasarkan Undang-undang ini lebih menekankan supaya pemerintah daerah dapat 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan potensi keanekaragaman 

daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dengan bertitik tolak kepada latar belakang di atas, maka ada pemahaman bahwa secara 

positif ada korelasi yang kuat antara pembentukan OPD baru dan pelayanan birokrasi. Sebagai 

sebuah kebijakan publik, yang mana merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan desentralisasi, maka korelasi di atas harus 

dikaji secara empiris. Atas dasar pemahaman itu dipandang perlu untuk dilaksanakan penelitian 

dengan judul “Identifikasi Kebutuhan Pembuatan Standar Operasional Prosedur baru Organisasi 

Perangkat Daerah Kota Malang”. 
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 Ibid. Hlm. 48 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah ini dimaksudkan untuk penegasan masalah-masalah yang akan diteliti 

sehingga memudahkan dalam pekerjaan serta pencapaian sasaran. Peneliti merasa perlu untuk 

mengungkapkan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan SOP pada OPD baru di lingkungan Kota 

Malang?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan target yang ingin dicapai sebagai saksi atas masalah yang 

dihadapi (tujuan objektif), maupun untuk memenuhi kebutuhan (tujuan subjektif). Adapun 

penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

a. Untuk memperoleh gambaran tentang identifikasi kebutuhan SOP pada OPD baru di 

Kota Malang; 

b. Untuk memperoleh faktor apa sajakah yang menjadi penghambat  kebutuhan 

pembuatan SOP pada OPD di Kota Malang. 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 
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Manfaat terbagi menjadi manfaat akademis dan manfaat praktis, berikut adalah manfaat 

akademis dan manfaat praktis dalam penelitian: 

1. Manfaat Praktis 

a. Dalam hal ini penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dan 

rekomendasi bagi aparatur pemerintah daerah dalam pengembangan OPD baru di Kota 

Malang. 

2. Manfaat Akademis 

Dalam hal ini manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan mencapai hasil sebagai 

berikut: 

a. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan pada 

umumnya; 

b. Semakin memperkaya konsep-konsep dan teori-teori tentang pelaksanaan 

pengembangan pelayanan birokrasi; 

c. Dapat dipakai sebagai respon terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. 



BAB II 

KERANGKA TEORITIK 

 

Pada kerangka teoritik peneliti akan membahas dua teori yang akan digunakan dalam 

mendukung penelitian. Selanjutnya akan membahas studi terdahulu yang diperoleh sesuai 

dengan relevansi pada fokus penelitian. Terdapat pula alur pikir yang akan dijelaskan 

menggunakan bagan dimana bagan tersebut berisi tentang teori reformasi birokrasi dan teori new 

public management. Teori yang akan diambil peneliti dalam mendukung penelitian sebagai 

analisis peneliti dalam melakukan penelitian. Berikut ini peneliti menggunakan teori reformasi 

birokrasi, teori new public management, studi terdahulu, dan alur pikir yang digunakan oleh 

peneliti yang dapat dijelaskan sebagai berikut.  

 

2.1 Teori Reformasi Birokrasi 

Berawal dari kata reform menurut Oxford Advanced Learner’s Dictionary dalam Mustafa 

adalah “make or become better by removing obstacles or putting right what is bad or wrong” 

dalam terjemahannya pada dasranya reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi 

lebih baik dari yang sudah ada
1
. Sedangkan birokrasi berawal dari kata “bureau” (kain penutup 

meja) dan “cracy” (pengatur) yang diartikan menurut Batinggi dalam Mustafa birokrasi sebagai 

tipe dari organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar 

dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang
2
. Teori 

Reformasi Birokrasi menurut Mustafa merupakan upaya penataan mendasar yang diharapkan 

                                                           
1
 Mustafa, Delly. 2013. “Birokrasi Pemerintahan”. Bandung: Alfabeta Hlm. 137 

2
 Ibid. Hlm. 142 



dapat berdampak pada perubahan sistem dan struktur
3
. Sistem berkaitan dengan unsur dan 

elemen yang saling mempengaruhi dan berkaitan membentuk suatu totalitas. Perubahan pada 

satu elemen kiranya dapat mempengaruhi unsur lain dalam sistem itu sendiri. Struktur 

berhubungan dengan tatanan yang tersusun secara teratur dan sistematis. Sedangkan perubahan 

struktur mencakup mekanisme dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, 

organisasi dan lingkungannya dalam kerangka pencapaian tujuan efisiensi penyelenggaraan 

birokrasi pemerintahan
4
.  

Seperti pada fokus penulis yakni pengembangan pelayan pada Pemerintah Kota Malang. 

Yang berwenang mengurusi pengembangan pelayanan adalah pemerintah daerah namun 

disamping itu juga harus mendapatkan beberapa rekomendasi dari beberapa lembaga 

pemerintahan. Perlunya mereformasi birokrasi pelayanan agar memberikan pelayanan yang baik 

dan tidak menciptakan citra yang negatif. Tujuan reformasi birokrasi menurut Mustafa adalah 

membangun kepercayaan masyarakat (public trust building) dan menghilangkan citra negatif 

birokrasi pemerintahan
5
. Reformasi birokrasi memiliki peranan dalam mencapai tujuan tertentu. 

Strategi itu diantaranya sebagai berikut
6
. 

1. Perumus strategis publik pemerintah (melaksanakan peranan/fungsi pengaturan regulasi) 

agar terwujud keamanan, ketertiban, keteraturan, kedamaian, dan keadilan dalam 

masyarakat. 

2. Penyedia produsen dan penyalur barang dan jasa layanan pemerintah kepada masyarakat 

(melaksanakan peranan/fungsi layanan) 
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4
 Ibid. 

5
 Ibid. Hlm. 155 

6
 Ibid. Hlm. 156-157 



3. Pemberdayaan warga masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi melalui 

pembangunan di berbagai bidang/sektor (melaksanakan peranan/fungsi pemberdayaan) 

4. Berperan berfungsi sebagai pengayom dan pelindung warga masyarakat dari berbagai 

gangguan. 

5. Berperan/berfungsi sebagai pengelola/kekayaan negara. 

 

Kelima poin diatas merupakan strategi dalam reformasi birokrasi. Dimaksud dengan sistem 

karena berkaitan dengan unsur dan elemen yang saling mempengaruhi dan berkaitan membentuk 

suatu totalitas, sedangkan struktur mencakup mekanisme dan prosedur, sumber daya manusia, 

sarana dan prasarana, organisasi dan lingkungannya dalam kerangka pencapaian tujuan efisiensi 

penyelenggaraan birokrasi pemerintahan
7
. Maka pendayagunaan pelayanan aparat birokrasi yang 

perlu dilakukan antara lain
8
: 

1. Pengembangan efficiency standard measurements, tolak ukur, standar unit dan standar 

cost perlu ditingkatkan untuk meminimalisasi unsur-unsur biaya yang tidak profesional. 

2. Perbaikan prosedur dan tata kerja rasional organisasi yang lebih efisien dan efektif 

dalam manajemen operasional yang proaktif. 

3. Mengembangkan dan memantapkan mekanisme koordinasi yang lebih efektif (to make 

coordination works). 

4. Mengendalikan dan menyederhanakan birokrasi (regulatory function) dengan 

management by exception dan minimize body contact dalam pelayanan jasa. 

Pengendalian, penyederhanaan perizianan, dan pengaturan yang perlu mendapat 
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 Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2014. “Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi”. Jakarta: 

Bumi Aksara Hlm. 45 



perhatian adalah mengenai investasi, kegiatan usaha, pengelolaan tanah dan bangunan, 

serta kelancaran lalu lintas barang. 

 

2.2 Teori New Public Management 

Dalam reformasi birokrasi juga mengadopsi teori new public management. Menurut 

Syafrie, teori new public management merupakan teori manajemen publik yang beranggapan 

bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik 

manajemen pada sektor publik
9
. Dalam artian merubah sistem manajemen tradisional yang kaku 

birokratis dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel. NPM dapat 

dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, 

depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong komunikasi. Menurut 

Hughes dalam Syafrie perubahan tersebut juga telah mengubah peran pemerintah terutama dalam 

hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat
10

. Menurut Jonathan Boston dalam Syafrie, 

NPM mengandung enam doktrin. Diantaranya sebagai berikut
11

: 

1. Lebih menekankan pada proses pengelolaan daripada perumusan kebijakan. 

2. Perubahan dari kontrol masukan (kontrol input) ke penggunaan ukuran ukuran-ukuran 

untuk menghitung keluaran (output) dan target kinerja. 

3. Devolusi manajemen pengawasan berjalan bersamaan dengan pengembangan 

mekanisme sistem pelaporan, monitoring, dan akuntabilitas. 

4. Disagregasi struktur birokrasi yang besar menjadi struktur yang kuasi otonomi. 

5. Adanya pemisahan tegas antara fungsi-fungsi komersial dengan nonkomersial 

                                                           
9
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6. Menggunakan preferensi untuk kegiatan privat seperti privatisasi, sistem kontrak, dan 

penggunaan sistem penggajian dan renumerisasi yang efisien.  

Sedangkan menurut Cristopher Hood dalam Syafrie, New Public Management pada 

dasarnya mengandung tujuh doktrin diantaranya sebagai berikut
12

. 

1. Hands on professional (pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik). 

maksudnya dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional dalam mengelola manajemen di 

sektor publik. 

2. Explicit standards and measures of performance (penggunaan indikator kinerja). 

Maksudnya menggunakan standar indikator dalam mengukur kinerja 

3. Greater emphasis on output controls (penekanan yang lebih besar pada kontrol output). 

Maksudnya menekankan kontrol output atau yang telah dihasilkan. 

4. A shift to disaggregation of units in public sector (pergeseran perhatian ke unit-unit lebih 

kecil pada sektor publik). maksudnya memperhatikan unit-unit yang lebih kecil atau 

perseorangan pada sektor publik. 

5. A shift to greater competition in the public sector (pergeseran ke kompetisi lebih 

tinggi/ketat). Maksudnya menciptakan persaingan yang ketat di sektor publik. 

6. A stress on private sector styles of management practice (penekanan pada penerapan 

model swasta pada praktik manajemen sektor publik). Maksudnya mengadopsi gaya 

manajemen swasta ke manajemen sektor publik. 

7. Stress on greater dicipline and parsimony (Penekanan pada disiplin dan penghematan 

sumber daya). Maksudnya menekankan disiplin dan penghematan dalam menggunakan 

sumber daya. 
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Gagasan Jonathan Boston dengan Christopher Hood mengenai NPM diatas jauh berbeda. 

Boston memiliki enam poin doktrin NPM, sedangkan Hood memiliki tujuh poin. Penulis 

memilih gagasan Hood karena gagasannya sesuai dengan apa yang akan digunakan oleh penulis 

dan dapat disederhanakan menjadi empat. Penyederhanaan gagasan Hood mengenai NPM 

mengalami menjadikan perubahan orientasi, diantaranya sebagai berikut
13

: 

1. The efficiency drive, mengutamakan nilai efisiensi dalam mengukur kinerja. 

2. Downsizing and decentralization, perampingan organisasi, ramping struktur kaya fungsi 

dan delegasi otoritas kepada unit-unit lebih kecil agar berfungsi secara tepat dan cepat 

3. In search of excellence, mengutamakan kinerja optimal dengan bantuan ilmu dan 

teknologi 

4. Public service orientation, memberi perhatian besar pada pemenuhan kebutuhan 

pelayanan publik. 

Seperti fokus penulis mengenai pengembangan pelayanan birokrasi pada Pemeintah Kota 

Malang sangat diperlukan dalam melayani dan mengkoordinasi pembuatan kebijakan dengan 

baik. New Public Management (NPM) yang berarti merubah manajemen yang lama menjadi baru 

atau lebih dikenal dengan reformasi modern yang fleksible baik dalam pelayanan, administrasi 

dll. Prosedur dalam kebijakan investasi daerah bisa dibilang rumit karena harus memiliki 

rekomendasi dari beberapa lembaga terkait..  

 

2.3 Studi Terdahulu 

Berikut ini adalah penjelasan tentang studi terdahulu yang berisi tentang penelitian 

terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang akan dijelaskan 

sebagai berikut. 
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Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Judul Peneliti Metode 

Penelitian 

Perbedaan 

1 

 

 

 

Reformasi birokrasi 

dalam rangka 

mewujudkan good 

governance ditinjau 

dari Peraturan 

Menteri 

Pemberdayaan 

Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi 

Nomor 20 Tahun 

2010, oleh Abdul 

Hamid Tome. 2012 

Metode 

penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

 

1. Meninjau  Peraturan Menteri 

Pemberdayaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 

20 Tahun 2010 sebagai 

pelaksanaan reformasi 

dikementerian/lembaga dan 

pemerintah daerah agar berjalan 

efektif, efisien, terukur, 

konsisten, terintegrasi, 

melembaga, dan berkelanjutan 

demi terwujudnya penguatan 

birokrasi pemerintah dalam 

rangka tercapainya 

pemerintahan yang bersih dan 

bebas KKN, meningkatnya 

kualitas pelayanan publik 

kepada masyarakat, dan 

meningkatnya kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja birokrasi 

2 

 

 

 

 

 

 

Manajemen Publik 

Perspektif New 

Public Management 

(NPM) Di Badan 

Pendidikan Dan 

Latihan (Bandiklat) 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta oleh 

Laily Nahdiyah. 

2013 

Metode 

penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

1. Menganalisis manajemen 

publik dengan perspektif NPM 

di BANDIKLAT Provinsi DIY 

2. Manajemen publik dalam 

perspektif NPM di 

BANDIKLAT Provinsi DIY 

perlu ditingkatkan guna 

memaksimalkan kinerja sumber 

daya manusia dan sumber daya 

buatan (keuangan, alat-alat 

kantor, mesin dll). 



3 Pengaruh reformasi 

birokrasi terhadap 

produktivitas tenaga 

kerja sektor publik 

(studi kasus pada 

lima kantor 

pelayanan 

perbendaharaan 

negara di Jawa 

Timur), oleh 

Muchammad Nuh. 

2013 

Metode 

Penelitian 

Kuantitatif 

1. Reformasi birokrasi di lima 

kantor pelayanan 

perbendaharaan di Jawa Timur 

terhadap produktivitas tenaga 

kerja sektor publik 

2. Borosnya organisasi sektor 

publik dalam mengalokasikan 

anggaran negara untuk belanja 

pegawai. 

3.Birokrasi yang gemuk, lambat, 

dan boros membuat pemerintah 

kesulitan untuk menjalankan 

fungsinya secara optimal dalam 

perekonomian maka reformasi 

birokrasi diperlukan 

4. Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) 

menjadi pilot project program 

reformasi birokrasi. 

 

Sumber: diolah berbagai sumber 

Keterangan: 

Pertama, judul Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan good governance ditinjau 

dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 

Tahun 2010, oleh Abdul Hamid Tome 2012
14

. Menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif dengan fokus reformasi birokrasi lembaga pemerintah di Indonesia melalui Peraturan 

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 dalam 

mewujudkan good governance. Pembedanya adalah Meninjau  Peraturan Menteri Pemberdayaan 
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Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010”. Fakultas Hukum 

Universitas Sam Ratulangi Manado. 2012 melalui 

http://repo.unsrat.ac.id/275/1/REFORMASI_BIROKRASI_DALAM_RANGKA_MEWUJUDKAN_GOOD_GOVE
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Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 sebagai pelaksanaan reformasi 

dikementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, 

terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan demi terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah 

dalam rangka tercapainya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas 

pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja 

birokrasi. Persamaan dengan fokus peneliti adalah teori reformasi birokrasi.  

Kedua, judul Manajemen Publik Perspektif New Public Management (NPM) Di Badan 

Pendidikan Dan Latihan (Bandiklat) Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Laily Nahdiyah. 2013
15

. 

Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus Manajemen Publik dalam 

Perspektif New Public Management (NPM) Di Badan Pendidikan Dan Latihan (Bandiklat) 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembedanya adalah (1) Menganalisis manajemen publik dengan 

perspektif NPM di BANDIKLAT Provinsi DIY, (2) Manajemen publik dalam perspektif NPM di 

BANDIKLAT Provinsi DIY perlu ditingkatkan guna memaksimalkan kinerja sumber daya 

manusia dan sumber daya buatan (keuangan, alat-alat kantor, mesin dll). Persamaan dengan 

fokus peneliti adalah menggunakan teori New Public Management. 

Ketiga, pengaruh reformasi birokrasi terhadap produktivitas tenaga kerja sektor publik 

(studi kasus pada lima kantor pelayanan perbendaharaan negara di Jawa Timur), oleh 

Muchammad Nuh, 2013
16

. Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan fokus pengaruh 

reformasi birokrasi terhadap produktivitas tenaga kerja sektor publik di lima kantor pelayanan 

perbendaharaan negara di Jawa Timur. Pembedanya adalah (1) Reformasi birokrasi di lima 
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 Nahdiyah, Laily. “Manajemen Publik Perspektif New Public Management (NPM) Di Badan Pendidikan Dan 

Latihan (Bandiklat) Daerah Istimewa Yogyakarta”. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui http://fe.unira.ac.id/wp-content/uploads/2012/11/JURNAL-1-PAK.pdf diunduh 

pada tanggal 2 Maret 2016 pukul 19.05 
16

 Nuh, Muhammad. “Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Tenaga Kerja Sektor Publik”. Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya. 2013 melalui http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/555/498 

diunduh pada tanggal 2 Maret 2016 pukul 15.00 
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kantor pelayanan perbendaharaan di Jawa Timur terhadap produktivitas tenaga kerja sektor 

publik, (2) Borosnya organisasi sektor publik dalam mengalokasikan anggaran negara untuk 

belanja pegawai, (3) Birokrasi yang gemuk, lambat, dan boros membuat pemerintah kesulitan 

untuk menjalankan fungsinya secara optimal dalam perekonomian maka reformasi birokrasi 

diperlukan, (4) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menjadi pilot project program 

reformasi birokrasi. Persamaan dengan fokus peneliti adalah menggunakan teori reformasi 

birokrasi. 

. 

2.4 Alur Pikir 

Disini peneliti membuat keragka pemikiran yang akan digunakan untuk melakukan 

penelitian. Kerangka pemikiran ini disertakan dengan dua teori.. Berikut ini adalah bagan yang 

menjelaskan kerangka pemikiran peneliti: 
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Alur Pikir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem 

Masih belum 

optimalnya 

pembuatan SOP 

pada OPD di Kota 

Malang 

 

Teori New Public 

Management 

Perubahan Orientasi 

1. The efficiency drive, mengutamakan 

nilai efisiensi dalam mengukur kinerja 

2. Downsizing and decentralization, 

perampingan organisasi, ramping 

struktur kaya fungsi dan delegasi 

otoritas kepada unit-unit lebih kecil 

agar berfungsi secara tepat dan cepat. 

3. In search of excellence, 

mengutamakan kinerja optimal 

dengan bantuan ilmu dan teknologi 

4. Public service orientation, memberi 

perhatian besar pada pemenuhan 

kebutuhan pelayanan publik 

1. Menganalisis Tugas dan Fungsi 

Organisasi Pemerintah Analisis tugas dan 

fungsi dilakukan dengan memerinci (mem-

breakdown) tugas dan fungsi struktur 

organisasi terendah menjadi kegiatan yang 

operasional yang mencerminkan output 

sementaranya baik yang berdimensi produk 

maupun yang berdimensi proses;  

2. Mengidentifikasi output final (end-

product) Identifikasi output final (end-

product) dari output sementara yang 

dihasilkan struktur terendah organisasi 

pemerintah dengan melakukan penelusuran 

struktur yang menghasilkan output final 

tersebut;  

3. Mengidentifikasi aspek kegiatan dari 

output final (end-product) Identifikasi 

aspek kegiatan dari output final (end-

product) dengan merumuskan aspek 

kegiatan keseluruhan (makro) dan aspek 

parsial (mikro) yang ada di awal (pra), 

pada saat (in) dan setelah (pasca) dari 

output final tersebut;  

4. Merumuskan judul SOP . Rumusan judul 

SOP dilakukan dengan menggabungkan 

aspek kegiatan dengan output final (end-

product). Penggabungan aspek kegiatan 

secara keseluruhan (makro) dengan output 

final menjadi judul SOP makro dan 

penggabungan aspek parsial (mikro) 

menjadi judul SOP mikro;  

 

2. 

3. 

4. 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian sangat dibutuhkan ketika akan melakukan suatu penelitian untuk 

mencari kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian, peneliti menggunakan 

beberapa metode pelaksanaan sebagai hasil untuk menyusun skripsi. Metode tersebut antara lain: 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono bahwa metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi
1
. Apa yang 

diungkapkan oleh Sugiyono maka metode penelitian  kualitatif meneliti pada obyek yang 

alamiah. Obyek alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti 

memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah
2
. 

 

3.2 Fokus dan Lokasi 

Fokus penelitian peneliti Kebutuhan Pembuatan Standar Operasional Prosedur baru 

Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang. Lokasi penelitian di Kantor Pemerintahan Kota 

Malang. 
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3.3 Jenis dan sumber Data 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) data merupakan keterangan atau bahan 

nyata yg dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan)
3
. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan jenis data kualitatif sebagai metode untuk mencari data. Sumber data terbagi 

sebagai berikut. 

a. Data Primer 

Menurut Sugiyono, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data
4
. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber 

pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Terkait dengan problematika penelitian, 

maka data dimaksud diperoleh dari kalangan eksekutif (Pemerintah Kota) dan akademisi. 

b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Adapun data 

sekunder dalam penulisan ini terdiri dari bahan-bahan dokumen, laporan, hasil penelitian 

terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku ilmiah. 

Untuk memperoleh kedua jenis data tersebut maka sumber yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a) Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari kalangan eksekutif 

(Pemerintah Kota) dan akademisi. 

b) Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, meliputi 

bahan-bahan dokumen, laporan, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, 

dan buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang menjadi topik penelitian. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian kualitatif pasti memerlukan teknik pengumpulan data guna 

mendapatkan data yang akurat. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 

3.4.1 Observasi 

Observasi pada penelitian memang sangat dibutuhkan guna melengkapi tulisan yang 

akan dibuat oleh peneliti. Menurut Nasution dalam Sugiyono bahwa observasi adalah dasar 

semua ilmu pengetahuan
5
. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta 

mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Menurut Marshall dalam 

Sugiyono menyatakan bahwa “through observation, the researcher learn about behaviour 

and the meaning attached to those behaviour”
6
. Dalam terjemahannya adalah melalui 

observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. 

Menggunakan metode observasi juga memiliki beberapa jenis, yakni menurut 

Sugiyono Pertama, Observasi partisipatif adalah peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-

hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data, Kedua, Observasi 

terus terang atau tersamar adalah peneliti menyatakan keterusterangannya kepada 

narasumber bahwa ia sedang melakukan penelitian, Ketiga, Observasi tidak terstruktur 

adlah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistemis tentang apa yang diobservasikan
7
. 

Dari ketiga jenis obervasi, peneliti menggunakan metode observasi partisipatif yakni 

peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan. 

3.4.2 Wawancara 
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Wawancara memang sangat diperlukan dalam melakukan penelitian sebagaimana 

kejadian nyata dilapangan sesuai dengan kondisi yang ada. Menurut Esterberg dalam 

Sugiyono mendefinisikan interview atau wawancara “a meeting of two persons to 

exchange information and idea through question and responses, resulting in 

communication and joint construction of meaning about a particular topic” dalam 

terjemahannya wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu
8
. 

Menurut Sugiyono wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam
9
.  

Wawancara juga memiliki jenis, menurut Esteberg dalam Sugiyono diantaranya, 

Pertama, Wawancara terstruktur yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila 

peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh dengan 

cara menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis, Kedua, 

Wawancara semistruktur yaitu pelaksanaan wawancara lebih bebas untuk menentukan 

permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang wawancari diminta pendapat dan 

ide-idenya, Ketiga, Wawancara tak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk mengumpulkan data
10

. 
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Dari ketiga jenis wawancara diatas, peneliti menggunakan wawancara terstuktur 

yakni dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis guna mendapatkan data 

penelitian sesuai apa yang telah dipersiapkan oleh peneliti. 

 

 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian juga sangat dibutuhkan guna memperkuat data yang 

akan disusun oleh penulis sesuai dengan apa yang diinginkan. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) dokumentasi merupakan pemberian atau pengumpulan bukti dan 

keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain
11

. 

Sedangkan menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu
12

. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Mendokumentasikan suatu penelitan agar bahan-bahan penelitian yang telah terkumpul 

dapat diproduksi dan sebagai bahan referensi penulis dalam menyusun penelitian. 

 

3.5 Teknik Penentuan Informan 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan key information (informan kunci) 

menurut Sugiyono yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu 

“membukakan pintu” kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian
13

. Untuk menentukan 

informan, peneliti menggunakan purposive sampling menurut Sugiyono, teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu 
14

. Disamping itu peneliti juga menggunakan 
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snowball sampling menurut Sugiyono, teknik mengambil sumber data, yang pada awalnya 

jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar
15

. 

Di dalam penelitian ini akan dilakukan interview pada beberapa informan kunci yakni: 

NO Nama Jabatan 

1 Dwi Rahayu, S.HSos, M.Hum Kepala Keorganisasian Kota Malang 

2 Andi Kurniawan, S. Sos,  Bagian Keorganisasian Kota Malang 

3 Endang Setyowati, S. Sos Bagian Keorganisasian Kota Malang 

 

Alasan peneliti memilih informan diatas, karena informan terlibat langsung dan 

mengetahui sistem pelayanan publik di Pemerintah Daerah Kota Malang.  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

emnyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain
16

. Analisis data 

kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh 

selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis
17

. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan 

berdasarkan data tersebut selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga 
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selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data 

yang terkumpul. 

Dalam proses analisis data, penulis menggunakan model Miles dan Huberman dalam 

Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam analisis yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.  

Berikut ini adalah model analisis data kualitatif secara interaktif Miles dan Huberman 

dalam Sugiyono
18

: 

Gambar 3.1 

Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Miles & Huberman  

Keterangan: 

a. Data Reduction (reduksi data) 

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokus pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan 
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gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

b. Data Display (penyajian data) 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Miles and Huberman 

dalam Sugiyono menyatakan “the most frequent form of display data for qualitative 

research data in the past has been narratif text” dalam terjemahannya yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kaulitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif
19

. 

c. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan) 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti 

telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. 

 

3.7 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan disajikan oleh penulis dalam lima bab. Berikut ini akan dijelaskan 

mengenai masing-masing bab.  

Bab I diberi judul pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang dan alasan 

pemilihan tema penelitian. Selain itu, dijelaskan pula mengenai rumusan masalah, tujuan, dan 

manfaat penelitian. 
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Bab II Kerangka Teoritik. Bab ini menjelaskan tentang dua teori yang digunakan oleh 

penulis yakni teori reformasi birokrasi dan new public management sebagai analisis. Terdapat 

pula penelitian terdahulu berisi tentang beberapa penelitian yang relevan yang telah dilakukan 

sebelumnya. Dalam penelitian terdahulu merupakan satu bukti bahwa penelitian yang penulis 

lakukan belum pernah dilakukan. Kemudian alur pikir yang menjadi konsep penulis dalam 

penyelesaian penelitian. 

Bab III Metode Penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode 

penelitian yang dianggap sesuai dengan tema. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah 

antara lain jenis data kualitatif, metode pengumpulan data dengan menggunakan metode 

observasi dan wawancara. Teknik penentuan informan, peneliti menggunakan purposive 

sampling dan snowball sampling. Selain itu juga dijelaskan mengenai teknik analisis data.  

Bab IV Profil .Bab ini akan menjelaskan mengenai Profil Pemerintahan  Kota Malang. 

Bab V, Penerapan NPM sebagai Identifikasi Kebutuhan SOP di Pemerintah Daerah Kota 

Malang. Bab ini akan menjelaskan penerapan NPM di Pemerintah Daerah Kota Malang dalam 

pengaruh Pengidentifikasian Kebutuhan SOP dan OPD baru di lingkungan Kota Malang. Hal 

lain yang dituangkan dalam penelitian adalah hasil dari penelitian yang dapat dijabarkan secara 

ilmiah dan dianalisis. 

Bab VI Penutup. Pada bagian akhir bab ini ditutup dengan kesimpulan, sementara pada 

bagian berikutnya disajikan beberapa poin rekomendasi. 

 



BAB IV 

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KOTA MALANG 

 

4.1 Keadaan Umum Wilayah 

4.1.1 Kondisi Geografis  

Secara geografis Kota Malang terletak pada koordinat 112
o
 06’ - 112

o
 07’ Bujur Timur 

dan 7
o
06’ - 8

o
02’ Lintang Selatan. Kota Malang dikelilingi oleh gunung-gunung yaitu Gunung 

Arjuno di sebelah utara, Gunung Semeru di sebelah Timur, gunung Kawi dan Panderman di 

sebelah Barat serta Gunung Kelud di sebelah Selatan. Kota malang terletak pada ketinggian 

antara 440-667 meter diatas permukaan air laut dengan batas wilayah sebagai berikut115: 

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso,  Kabupaten Malang 

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang 

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang 

Sebelah Barat : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang 

 

 

        4.1.2 Administrasi Wilayah 

Secara administrative Kota Malang merupakan wilayah di Propinsi Jawa Timur yang 

terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan dan 57 desa. Mencakup luas wilayah 110,06 km2 dengan 

perincian sebagai berikut: 

a. Kecamatan Klojen dengan luas  8,83 km
2
, terbagi menjadi 89 RW dan 674 RT 



b. Kecamatan Kedungkandang dengan luas 39,89 km
2
, terbagi menjadi 110 RW dan 822 

RT. 

c. Kecamatan Blimbing dengan luas  17,77 km
2
, terbagi menjadi 123 RW dan 880 RT. 

d. Kecamatan Sukun dengan luas  20,97 km
2
; terbagi menjadi 86 RW dan 820 RT; dan 

e. Kecamatan Lowokwaru dengan luas  22,60 km
2
 terbagi menjadi 118 RW dan 739 RT. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1 

 Nama-nama Kelurahan Menurut Kecamatan 

KECAMATAN 

Klojen Kedungkandang Blimbing Sukun Lowokwaru 

Kauman Madyopuro Arjosari Mulyorejo Tunjungsekar 

Kasin Cemorokandang Purwodadi Pisangcandi Tulusrejo 

Bareng Wonokoyo Blimbing Tanjungrejo Ketawanggede 

Samaan Bumiayu Purwantoro Bakalankrajan Tasikmadu 

Rampal Celaket Tlogowaru Bunulrejo Karangbesuki Tlogomas 

Kidul Dalem Kedungkandang Kesatrian Sukun Merjosari 

Penanggungan Lesanpuro Polehan Ciptomulyo Dinoyo 



Gading Kasri Sawojajar Jodipan Kebonsari Mojolangu 

Klojen Buring Balearjosari Gadang Jatimulyo 

Sukoharjo Mergosono Polowijen Bandungrejosari Tulungwulung 

Oro-oro Dowo Arjowinangun Pandanwangi Bandulan Sumbersari 

 Kotagama   Lowokwaru 

 

Sumber: BPS Kota Malang 

Batasan wilayah administratif dari Kota Malang adalah di sebelah Utara berbatasan 

dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang, sebelah Timur 

berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, sebelah 

Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dan 

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.  

4.1.3 Luas dan Batas Wilayah 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kota Malang memiliki luas wilayah 

110,06 km2 yang terbagi menjadi 5 kecamatan, dan 57 kelurahan.116 Lima kecamatan tersebut 

terdiri dari : 

a) Kecamatan Blimbing memiliki luas wilayah 17,77 km2, dan memiliki 11 kelurahan. 

b) Kecamatan Klojen memiliki luas wilayah 8,83 km2, dan memiliki 11 kelurahan. 

c) Kecamatan Kedungkandang memiliki luas wilayah 39,89 km2, dan memiliki 12 

kelurahan. 

d) Kecamatan Lowokwaru memiliki luas wilayah 22,60 km2, dan memiliki 12 kelurahan. 

e) Kecamatan Sukun memiliki luas wilayah 20,87 km2, dan memiliki 11 kelurahan. 

Pembagian wilayah yang terbagi menjadi lima kecamatan memiliki perbedaan pada tingkat 

perekonomian. Wilayah yang memiliki kawasan strategis pertumbuhan perekonomian yang 

tinggi salah satunya berada di Kecamatan Lowokwaru. Hal ini dikarenakan pada wilayah 



tersebut terdapat tempat-tempat yang menjadi pusat aktivitas seperti universitas, mall, pasar, dan 

tempat rekreasi lainnya. Selain itu, letak Kecamatan Lowokwaru juga dijadikan jalan utama 

untuk menuju Kota Batu. Maka kerapkali terjadi kemacetan pada wilayah tersebut baik 

dikarenakan kendaraan yang melewati Kota Malang menuju Kota Batu maupun kendaraan yang 

singgah untuk berisitirahat. 

 

4.2 Sejarah Pemerintahan Kota Malang 

Kota malang mulai tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial 

Belanda, terutama ketika mulai di operasikannya jalur kereta api pada tahun 1879. Berbagai 

kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai 

kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan 

tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi 

pertanian menjadi perumahan dan industri. 

Malang merupakan sebuah Kerajaan yang berpusat di wilayah Dinoyo, dengan rajanya 

Gajayana. 

* Tahun 1767 Kompeni memasuki Kota 

* Tahun 1821 kedudukan Pemerintah Belanda di pusatkan di sekitar kali Brantas 

* Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen 

* Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat Kota di dirikan dan Kota didirikan alun-alun di 

bangun. 

* 1 April 1914 Malang di tetapkan sebagai Kotapraja 

* 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang  

* 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia 



* 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda 

* 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang. 

* 1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang. 

 



BAB V 

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PEMBUATAN SOP DI KOTA MALANG 

  Pada bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya. Hasil 

penelitian ini akan disajikan berdasarkan yang peneliti temukan di lapangan saat penelitian 

berlangsung serta diadakannya pembahasan mengenai hasil penelitian tersebut yakni kebutuhan 

SOP pada Dinas Dinas di Kota Malang.  

.  Sebagai langkah dalam penyajian data, maka peneliti pada tahap ini akan menguraikan 

hasil penelitian yang diperoleh di lapangan pada saat penelitian berlangsung, selanjutnya hasil 

temuan di lapangan akan disesuaikan dengan rumusan masalah dan fokus. Pada penelitian ini, 

peneliti akan memfokuskan pada Identifikasi kebutuhan SOP di Kota Malang dideskripsikan 

sebagai berikut : 

 

5.1 Deskripsi Hasil Penelitian Kebutuhan SOP di Kota Malang 

Paradigma governance membawa pergeseran dalam pola hubungan antara pemerintah 

dengan masyarakat sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip-prinsip corporate governance. 

Penerapan prinsip corporate governance juga berimplikasi pada perubahan manajemen 

pemerintahan menjadi lebih terstandarisasi, artinya ada sejumlah kriteria standar yang harus 

dipatuhi instansi pemerintah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Standar kinerja ini 

sekaligus dapat untuk menilai kinerja instansi pemerintah secara internal mupun eksternal. 

Standar internal yang bersifat prosedural inilah yang disebut dengan Standar Operasional 

Prosedur (SOP).  



Perumusan SOP menjadi relevan karena sebagai tolok ukur dalam menilai efektivitas dan 

efisiensi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual 

prosedur diartikan sebagai langkah - langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu 

proses yang dikehendaki. Proses yang dikehendaki tersebut berupa penggunapengguna sistem 

proses kerja dalam bentuk aktivitas, aliran data, dan aliran kerja. Prosedur operasional standar 

adalah proses standar langkah - langkah sejumlah instruksi logis yang harus dilakukan berupa 

aktivitas, aliran data, dan aliran kerja.  

“Dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi membentuk sistem kerja & aliran kerja yang 

teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan; menggambarkan bagaimana tujuan 

pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku; 

menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung; sebagai sarana tata 

urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode 

yang ditetapkan; menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik; dan menetapkan 

hubungan timbal balik antar Satuan Kerja.”
1
  

Secara umum, SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan 

tata kerja internal)  yang  diperlukan  dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan 

instansi pemerintah. SOP sebagai suatu dokumen/instrumen memuat tentang proses dan prosedur 

suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisisen berdasarkan suatu standar yang sudah baku. 

Pengembangan instrumen manajemen tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses 

pelayanan di seluruh unit kerja pemerintahan dapat terkendali dan dapat berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.  

“Sebagai suatu instrumen manajemen, SOP berlandaskan pada sistem manajemen 

kualitas (Quality Management System), yakni sekumpulan prosedur terdokumentasi dan 

praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian 

dari suatu proses dan produk (barang dan/atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan 

tertentu. Sistem manajemen kualitas berfokus pada konsistensi dari proses kerja. Hal ini 
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mencakup beberapa tingkat dokumentasi terhadap standar-standar kerja”. 
2
 

Sistem ini berlandaskan pada pencegahan kesalahan, sehingga bersifat proaktif, bukan 

pada deteksi kesalahan yang bersifat reaktif. Secara konseptual, SOP merupakan bentuk konkret 

dari penerapan prinsip manajemen kualitas yang diaplikasikan untuk organisasi pemerintahan 

(organisasi publik).  Oleh karena itu, tidak semua prinsip-prinsip manajemen kualitas dapat 

diterapkan dalam SOP karena sifat organisasi pemerintah berbeda dengan organisasi privat.  

Tahap penting dalam penyusunan Standar operasional prosedur adalah melakukan 

analisis sistem dan prosedur kerja, analisis tugas, dan melakukan analisis prosedur kerja.  

1. Analisis sistem dan prosedur kerja.  

Analisis sistem dan prosedur kerja adalah kegiatan mengidentifikasikan fungsi-

fungsi utama dalam suatu pekerjaan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam 

melaksanakan fungsi sistem dan prosedur kerja. Sistem adalah kesatuan unsur atau 

unit yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi sedemikian rupa, sehingga 

muncul dalam bentuk keseluruhan, bekerja, berfungsi atau bergerak secara harmonis 

yang ditopang oleh sejumlah prosedur yang diperlukan, sedang prosedur merupakan 

urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang 

dengan cara seragam dan terpadu.  

2. Analisis Tugas.  

Analisis tugas merupakan proses manajemen yang merupakan penelaahan yang 

mendalam dan teratur terhadap suatu pekerjaan, karena itu analisa tugas diperlukan 

dalam setiap perencanaan dan perbaikan organisasi. Analisa tugas diharapkan dapat 

memberikan keterangan mengenai pekerjaan, sifat pekerjaan, syarat pejabat, dan 
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tanggung jawab pejabat. Di bidang manajemen dikenal sedikitnya 5 aspek yang 

berkaitan langsung dengan analisis tugas yaitu :  

a. Analisa tugas, merupakan penghimpunan informasi dengan sistematis dan 

penetapan seluruh unsur yang tercakup dalam pelaksanaan tugas khusus.  

b. Deskripsi tugas, merupakan garis besar data informasi yang dihimpun dari analisa 

tugas, disajikan dalam bentuk terorganisasi yang mengidentifikasikan dan 

menjelaskan isi tugas atau jabatan tertentu. Deskripsi tugas harus disusun berdasarkan 

fungsi atau posisi, bukan individual; merupakan dokumen umum apabila terdapat 

sejumlah personel memiliki fungsi yang sama; dan mengidentifikasikan individual 

dan persyaratan kualifikasi untuk mereka serta harus dipastikan bahwa mereka 

memahami dan menyetujui terhadap wewenang dan tanggung jawab yang 

didefinisikan itu.  

c. Spesifikasi tugas berisi catatan-catatan terperinci mengenai kemampuan  pekerja 

untuk tugas spesifik  

d. Penilaian tugas, berupa prosedur penggolongan dan penentuan kualitas tugas untuk 

menetapkan serangkaian nilai moneter untuk setiap tugas spesifik dalam 

hubungannya dengan tugas lain  

e. Pengukuran kerja dan penentuan standar tugas merupakan prosedur penetapan 

waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas dan menetapkan ukuran 

yang dipergunakan untuk menghitung tingkat pelaksanaan pekerjaan. Melalui analisa 

tugas ini tugas-tugas dapat dibakukan, sehingga dapat dibuat pelaksanaan tugas yang 

baku. Setidaknya ada dua manfaat analisis tugas dalam penyusunan standar 



operasional prosedur yaitu membuat penggolongan pekerjaan yang direncanakan dan 

dilaksanakan serta menetapkan hubungan kerja dengan sistematis.  

  3. Analisis prosedur kerja  

Analisis prosedur kerja adalah kegiatan untuk mengidentifikasi urutan 

langkahlangkah pekerjaan yang berhubungan apa yang dilakukan, bagaimana hal tersebut 

dilakukan, bilamana hal tersebut dilakukan, dimana hal tersebut dilakukan, dan siapa 

yang melakukannya. Prosedur diperoleh dengan merencanakan terlebih dahulu 

bermacam-macam langkah yang dianggap perlu untuk melaksanakan pekerjaan. Dengan 

demikian prosedur kerja dapat dirumuskan sebagai serangkaian langkah pekerjaan yang 

berhubungan, biasanya dilaksanakan oleh lebih dari satu orang, yang membentuk suatu 

cara tertentu dan dianggap baik untuk melakukan suatu keseluruhan tahap yang penting.  

Analisis terhadap prosedur kerja akan menghasilkan suatu diagram alur (flow 

chart) dari aktivitas organisasi dan menentukan hal-hal kritis yang akan mempengaruhi 

keberhasilan organisasi. Aktivitas-aktivitas kritis ini perlu didokumetasikan dalam bentuk 

prosedurprosedur dan selanjutnya memastikan bahwa fungsi- fungsi dan aktivitas itu 

dikendalikan oleh prosedur-prosedur kerja yang telah terstandarisasi.  

Prosedur kerja merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan tujuan 

organisasi  sebab prosedur memberikan beberapa keuntungan antara lain memberikan 

pengawasan yang lebih baik mengenai apa yang dilakukan dan bagaimana hal tersebut 

dilakukan; mengakibatkan penghematan dalam biaya tetap dan biaya tambahan; dan  



membuat koordinasi yang lebih baik di antara bagian-bagian yang berlainan.
3
  

Dalam menyusun suatu prosedur kerja, terdapat beberapa prinsip yang harus 

diperhatikan yaitu : 

1) Prosedur kerja harus sederhana sehingga mengurangi beban pengawasan;  

2) Spesialisasi harus dipergunakan sebaik-baiknya;  

3) Pencegahan penulisan, gerakan dan usaha yang tidak perlu;  

4) Berusaha mendapatkan arus pekerjaan yang sebaik-baiknya;  

5) Mencegah kekembaran (duplikasi) pekerjaan;  

6) Harus ada pengecualian yang seminimun-minimunya terhadap peraturan;  

7) Mencegah adanya pemeriksaan yang tidak perlu;  

8) Prosedur harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang berubah;  

9) Pembagian tugas tepat;  

10) Memberikan pengawasan yang terus menerus atas pekerjaan yang dilakukan;  

11) Penggunaan urutan pelaksanaan pekerjaaan yang sebaik-baiknya;  

12) Tiap pekerjaan yang diselesaikan harus memajukan pekerjaan dengan memperhatikan 

tujuan;  

13) Pekerjaan tata usaha harus diselenggarakan sampai yang minimum;  

14) Menggunakan prinsip pengecualian dengan sebaik-baiknya  
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“Penyusunan Standar Operasional Prosedur terbagi dalam tiga proses kegiatan utama 

yaitu Requirement discovery berupa teknik yang digunakan oleh sistem tersebut untuk 

mengidentifikasi permasalahan sistem dan pemecahannya dari pengguna sistem; Data 

modeling berupa teknik untuk mengorganisasikan dan mendokumentasikan system data; 

dan Process modeling berupa teknik untuk mengorganisasikan dan mendokumentasikan 

struktur dan data yang ada pada seluruh sistem proses atau logis, kebijakan prosedur yang 

akan diimplementasikan dalam suatu proses sistem”
4
.  

Dilihat dari ruang lingkupnya,  penyusuan SOP dilakukan disetiap satuan unit kerja dan 

menyajikan langkah-langkah serta prosedur yang spesifik berkenaan dengan kekhasan tupoksi 

masing-masing satuan unit kerja yang meliputi penyusunan langkahlangkah, tahapan, 

mekanisme maupun alur kegiatan. SOP kemudian menjadi alat untuk meningkatkan kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien. 

 Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam penyusunan SOP adalah :  

1) Penyusunan SOP harus mengacu pada SOTK, TUPOKSI, serta alur dokumen;  

2) Prosedur kerja menjadi tanggung jawab semua anggota organisasi;  

3) Fungsi dan aktivitas dikendalikan oleh prosedur, sehingga perlu dikembangkan 

diagram alur dari kegiatan organisasi;  

4) SOP didasarkan atas kebijakan yang berlaku;  

5) SOP dikoordinasikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya 

kesalahan/penyimpangan;  

6) SOP tidak terlalu rinci;  

7) SOP dibuat sesederhana mungkin; 
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8) SOP tidak tumpang tindih, bertentangan atau duplikasi dengan prosedur lain;  

9) SOP ditinjau ulang secara periodik dan dikembangkan sesuai kebutuhan.  

Berdasarkan pada prinsip penyusunan SOP di atas, penyusunan SOP didasarkan pada tipe 

satuan kerja, aliran aktivitas, dan aliran dokumen. Kinerja SOP diproksikan dalam bentuk durasi 

waktu, baik dalam satuan jam, hari, atau minggu, dan bentuk hirarkhi struktur organisasi yang 

berlaku. Proses penyusunan SOP dilakukan dengan memperhatikan kedudukan, tupoksi, dan 

uraian tugas dari unit kerja yang bersangkutan. Berdasarkan aspekaspek tersebut SOP disusun 

dalam bentuk diagram alur (flow chart) dengan menggunakan simbol-simbol yang 

menggambarkan urutan langkah kerja, aliran dokumen, tahapan mekanisme, serta waktu 

kegiatan.  

“Setiap satuan unit kerja memiliki SOP sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsinya, 

karena itu setiap satuan unit kerja memiliki lebih dari satu SOP. Pelaksanaan SOP dapat 

dimonitor secara internal maupun eksternal dan SOP dievaluasi secara berkala sekurang-

kurangnya satu kali dalam satu tahun dengan materi evaluasi mencakup aspek efisiensi 

dan efektivitas SOP. Evaluasi dilakukan oleh Satuan Kerja penyelenggara kegiatan 

(dilingkungan instansi Pemerintah), atau lembaga independen yang diminta bantuannya 

oleh instansi Pemerintah”
5
  

Pendekatan yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi menggunakan 

pendekatan partisipatif. Perubahan SOP (diganti atau penyesuaian) dapat dilakukan apabila 

terjadi perubahan kebijakan Pemerintah atau SOP dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan masyarakat. Perubahan SOP dilakukan melalui proses penyusunan SOP baru 

sesuai tata cara yang telah dikemukakan.  

“Penilaian Kebutuhan SOP Penilaian kebutuhan adalah proses awal penyusunan SOP 

yang dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kebutuhan SOP yang akan disusun. Bagi 

organisasi yang sudah memiliki SOP, maka tahapan ini merupakan tahapan untuk melihat 

kembali SOP yang sudah dimilikinya dan mengidentifikasi perubahan-perubahan yang 
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diperlukan. Bagi organisasi yang sama sekali belum memiliki SOP, maka proses ini 

murni merupakan proses mengidentifikasi kebutuhan SOP.”
6
  

 

B.Tujuan penilaian kebutuhan SOP 

 Penilaian kebutuhan SOP bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup, jenis, dan jumlah 

SOP yang dibutuhkan:  

a. Ruang lingkup, berkaitan dengan bidang tugas dari prosedurprosedur operasional untuk 

distandarkan;  

b. Jenis, berkaitan dengan tipe dan format SOP yang sesuai untuk diterapkan;  

c. Sedangkan jumlah, berkaitan dengan jumlah SOP yang dibuat sesuai dengan prioritas.  

Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam ketika melakukan penilaian kebutuhan, yaitu:  

a) Lingkungan Operasional Yang dimaksud dengan lingkungan operasional adalah 

lingkungan yang harus dipertimbangkan oleh organisasi dalam melaksanakan operasinya 

(tugas dan fungsinya), baik internal maupun eksternal.Berikut ini adalah berbagai hal 

yang dapat membantu mengidentifikasi aspek-aspek lingkungan operasional yang 

mungkin dapat mempengaruhi SOP:  

1) Hubungan antara organisasi dengan berbagai organisasi terkait;  

2) Hubungan organisasi dengan berbagai organisasi sejenis di daerah lain;  

3) Sumberdaya manusia yang ada dalam organisasi.  

b) Kebijakan Pemerintah Yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah peraturan 
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perundang-undangan yang memberikan pengaruh dalam penyusunan SOP. Peraturan-

perundang-undangan dimaksud bisa berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, 

peraturan presiden peraturan daerah atau bentuk peraturan lain yang terkait dengan 

organisasi pemeritah. Dalam prakteknya kebijakan-kebijakan pemerintah akan selalu 

berubah, yang perubahannya akan mempengaruhi operasionalisasi suatu organisasi. 

Misalnya kebijakan berkenaan dengan petunjuk teknis akan sangat memberikan warna 

pada perumusan SOP suatu organisasi pemerintah. 

c) Kebutuhan Organisasi dan Pemangku Kepentingan  

Penilaian kebutuhan organisasi dan pemangku kepentingan (stakehodler) 

berkaitan erat dengan prioritas terhadap prosedurprosedur yang mendesak untuk segera 

distandarkan. Kebutuhan mendesak dapat terjadi karena perubahan struktur organisasi 

(susunan organisasi dan tata kerja), atau karena desakan dari stakeholders yang 

menginginkan perubahan terhadapkualitas pelayanan. Kebutuhan juga dapat terjadi 

karena perubahan-perubahan pada sarana dan prasarana yang dimiliki, seperti 

penggunaan teknologi baru dalam proses pelaksanaan prosedur yang menyebabkan perlu 

dilakukan perbaikan-perbaikan prosedur. Hal lain yang juga terkait dengan kebutuhan 

organisasi terhadap SOP adalah perkembangan teknologi.  

 

5.2 Langkah-langkah penilaian kebutuhan  

A. Menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan.  

Pelaksanaan penilaian kebutuhan yang menyeluruh dapat menjadi sebuah proses yang 

cukup padat dan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu perlu disusun sebuah 



rencana dan targettarget yang jelas, serta pembagian tugas siapa melakukan apa.  

B. Melakukan penilaian kebutuhan  

Jika organisasi telah memiliki SOP, dan ingin melakukan penyempurnaan terhadap SOP 

yang telah ada, maka proses penilaian kebutuhan dapat dimulai dengan mengevaluasi SOP yang 

sudah ada.   

Untuk memudahkan penilaian kebutuhan, SOP pada dasarnya dapat dibagi ke dalam 

beberapa klasifikasi ruang lingkup, yaitu:  

1) Instansional/organisasional Pada tingkatan instansional SOP dapat dibagi ke dalam dua 

kelompok jenis tugas, yaitu kelompok lini dan pendukung. SOP juga dapat 

dikelompokkan atas dasar level unit kerja pada instansi, mulai pada tingkatan organisasi 

secara keseluruhan, unit eselon I sampai dengan unit eselon yang paling bawah IV atau 

V.   

Atas klasifikasi ini, dapat dibuat matriks kebutuhan secara instansional sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

Tabel 5.1 



Identifikasi SOP AP Pada Setiap Level Satuan Kerja dan Jenis Tugas 

Level Satuan Kerja Lini Pendukung 

Organisasi √  

Eselon I  √ 

Eselon II  √ 

Eselon III  √ 

Eselon IV     √ 

Eselon V     √ 

 Sumber: Bagian Organisasi Kota Malang 

  Klasifikasi juga dapat lebih dirinci dengan memisahkan tugas lini dan pendukung 

berdasarkan siklus proses manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. 

Skema penurunan SOP sampai pada level organisasi yang terbawah dan keterkaitannya dengan 

unit pendukung dapat dideskripsikan dalam tabel 5. 2 

 

 

 

 

 

Tabel 5. 2 



Skema Penurunan SOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Bagian Organisasi Pemerintah Kota Malang 

“Level pemerintahan Dalam klasifikasi ini SOP dapat dibedakan ke dalam tingkatan 

pemerintahan nasional dan sub nasional (provinsi dan kabupaten/kota). Pada kedua 

tingkatan level pemerintahan ini, umumnya melingkup SOP-SOP yang sejenis, antara 

lain: SOP perencanaan nasional, penyusunan rencana kerja pemerintah,penyusunan 

rencana kerja kementerian/lembaga atau SKPD, perumusan kebijakan dan lainnya. SOP 

yang terkait dengan level pemerintahan nasional dan sub nasional, juga seringkali 

dihubungkan dengan penanganan hal-hal yang darurat, seperti misalnya penanganan 

bencana alam, perang, konflik antar daerah, dan lainnya.”
7
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SOP Instansi 

SOP Eselon I 

Lini SOP Pendukung 

Pada Unit Eselon I 

Lini 

SOP Eselon I 

Pendukung 

SOP Eselon 

II Lini 

SOP Eselon II 

Pendukung 
SOP Pendukung 

Pada Unit Eselon II 

Lini SOP Eselon III 

Pendukung 

SOP Pendukung 

Pada Unit EselonV 

Lini 

SOP Pendukung 

Pada Unit Eselon IV 

Lini 

SOP Pendukung 

Pada Unit Eselon I 

IILini 

SOP Eselon V 

Lini 

SOP Eselon 

IVLini 

SOP Eselon 

III Lini 

SOP Eselon IV 

Pendukung 

SOP Eselon V 

Pendukung 



C. Membuat sebuah daftar mengenai SOP yang akan dikembangkan.  

Dari tahapan b di atas, dapat disusun sebuah daftar mengenai SOP AP apa saja yang akan 

disempurnakan maupun dibuatkan yang baru. Setiap SOP AP yang masuk ke dalam daftar 

disertai dengan pertimbangan dampak yang akan terjadi baik secara internal maupun eksternal 

apabila SOP AP ini dikembangkan dan dilaksanakan. Informasi ini akan memudahkan bagi 

pengambil keputusan untuk menetapkan kebutuhan SOP AP yang akan diterapkan dalam 

organisasi.  

Untuk memudahkan pembuatan daftar, dapat digunakan tabel sebagai berikut:  

Tabel 5.3 

Daftar Kebutuhan Pengembangan SOP  

Satuan Kerja Bidang prosedur 

Unit 1 Pelaksanaan Cepat 

Unit 2 Perencanaan Cepat 

Unit 3 Pelaksanaan Cepat 

Sumber: Bagian Organisasi Pemerintah Kota Malang 

 

Keterangan: 

Kolom 1  Nama satuan kerja tempat SOP AP akan diterapkan  

Kolom 2 Klasifikasi/pengelompokan SOP AP pada bidang tugas/proses tertentu (misalnya 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, atau kepegawaian, keuangan, pembuatan 



kebijakan, dan lainnya)  

Kolom 3  Nama prosedur yang akan distrandarkan yang menjadi bagian dari bidang 

klasifikasi/pengelompokannya  

D. Membuat dokumen penilaian kebutuhan SOP  

Sebagai sebuah tahap akhir dari penilaian kebutuhan SOP AP, tim harus membuat sebuah 

laporan atau dokumen penilaian kebutuhan SOP AP. Dokumen memuat hasil kesimpulan semua 

temuan dan rekomendasi yang didapatkan dari proses penilaian kebutuhan ini.  

 

5.3 Pengembangan Standar Operasional Prosedur  

Tahap selanjutnya setelah kita melakukan penilaian kebutuhan (need assessment) adalah 

melakukan pengembangan SOP. Sebagai sebuah standar yang akan dijadikan acuan dalam proses 

pelaksanaan tugas keseharian organisasi, maka pengembangan SOP tidak merupakan sebuah 

kegiatan yang dilakukan sekali langsung jadi, tetapi memerlukan riviu berulang kali sebelum 

akhirnya menjadi SOP yang valid dan reliabel yang benar-benar menjadi acuan bagi setiap 

proses dalam organisasi.  

Pengembangan SOP pada dasarnya meliputi lima tahapan proses kegiatan secara 

berurutan yang dapat dirinci sebagai berikut:  

1. Pengumpulan Informasi dan Indentifikasi Alternatif;  

2. Analisis dan Pemilihan Alternatif;  

3. Penulisan SOP;  



4. Pengujian dan Riviu SOP;  

5. Pengesahan SOP.  

Di antara tahapan penulisan, riviu dan pengujian SOP terdapat tahapan yang bersifat 

pengulangan untuk memperoleh SOP yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Namun 

demikian, urutan proses kegiatan ini dapat bervariasi sesuai dengan metode dan kebutuhan 

organisasi dalam pengembangan SOPnya. 1. Pengumpulan Informasi dan Identifikasi Alternatif 

SOP Berdasarkan penilaian kebutuhan (need assessment) dapat ditentukan berbagai informasi 

yang dibutuhkan untuk pengembangan SOP. Identifikasi informasi yang akan dicari, dapat 

dipisahkan mana informasi yang dicari dari sumber primer dan mana yang dicari dari sumber 

sekunder.  

Ada berbagai kemungkinan teknik pengumpulan informasi yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan SOP , seperti melalui brainstorming, focus group, wawancara, survey, 

benchmark, telaahan dokumen dan lainnya. Teknik mana yang akan digunakan, sangat terkait 

erat dengan instrumen pengumpul informasinya.
8
  

a. Teknik curah pendapat (brainstorming) Teknik curah pendapat, biasanya dilakukan 

dalam keadaan tim tidak memiliki cukup informasi yang diperlukan dalam 

pengembangan SOP . Pada organisasi yang baru berdiri, atau organisasi yang belum 

memiliki SOP , kemungkinan kondisi seperti ini dapat terjadi. Oleh karena itu teknik ini 

akan dapat membantu pemahaman tim terhadap kebutuhan SOP yang diharapkan. 

b. Teknik diskusi terfokus (focus group discussion) Teknik focus group discussion 

dilakukan jika tim telah memiliki informasi prosedur-prosedur yang akan distandarkan 
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tetapi ingin lebih mendalaminya dari orang-orang yang dianggap menguasai secara teknis 

berkaitan dengan informasi tersebut. Focus group discussion akan sangat bermanfaat 

dalam menemukan prosedurprosedur yang dianggap efisien cepat dan tepat.  

c. Teknik wawancara Teknik wawancara dilakukan jika tim ingin mendapatkan informasi 

secara mendalam dari seorang informan kunci, yaitu orang yang menguasai secara teknis 

berkaitan dengan prosedur-prosedur yang akan distandarkan. Keberhasilan teknik ini 

tergantung dari instrumen yang digunakan, pemilihan key informan (nara sumber) yang 

benar-benar tepat, dan pewawancara.  

d. Teknik Survey Teknik survey dilakukan jika tim ingin memperoleh informasi dari 

sejumlah besar orang yang terkait dengan pelayanan melalui representasinya yang dipilih 

secara acak yang kemudian disebut responden. Teknik ini biasanya dilakukan untuk 

memperoleh gambaran mengenai kualitas pelayanan apa yang diinginkan oleh 

masyarakat/pelanggan. Informasi mengenai gambaran kualitas pelayanan sangat penting 

dalam pengembangan SOP.   

e. Teknik perbandingan kualitas (benchmark) Teknik benchmark dilakukan jika tim 

memandang bahwa terdapat banyak unit sejenis yang sudah memiliki SOP dapat 

dijadikan contoh untuk pengembangan SOP. Dari segi waktu teknik ini akan 

mempercepat proses perumusan SOP.  

f. Telaahan dokumen (review document) Telaah dokumen dilakukan untuk memperoleh 

informasi sekunder dari dokumen-dokumen pemerintah berkaitan dengan peraturan 

perundangan-perundang yang terkait dengan prosedur yang akan distandarkan.  

Dalam prakteknya berbagai teknik di atas dapat digunakan secara simultan untuk 



memperoleh hasil pengembangan SOP yang baik. Proses pengumpulan informasi menghasilkan 

identifikasi prosedurprosedur yang akan distandarkan, baik dalam bentuk penyempurnaan 

prosedur-prosedur yang sudah ada sebelumnya, pembuatan prosedurprosedur yang sudah ada 

namun belum distandarkan, atau prosedurprosedur yang belum ada sama sekali/baru.
9
  

Pada langkah selanjutnya tim harus menganalisis dan menentukan alternatif prosedur 

yang paling memenuhi kebutuhan organisasi. Untuk mempermudah melakukan Pengumpulan 

Informasi dan Identifikasi Alternatif dapat digunakan tabel sebagai berikut:  

Satuan kerja  Diisi dengan nama satuan kerja dimana informasi diperoleh dan SOP AP akan 

dikembangkan Kolom 1  Klasifikasi/pengelompokan SOP AP pada bidang tugas/proses tertentu 

(misalnya perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, atau kepegawaian, keuangan, 

pembuatan kebijakan, dan lainnya) Kolom 2  Nama prosedur yang di-SOP (Misalnya dalam 

bidang perencanaan, nama prosedur yang akan di-SOPkan adalah SOP Penyusunan Renstra, dan 

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, dan lainnya); Kolom 3  Proses sejak dari mulai sampai 

dihasilkannya sebuah output untuk setiap SOP (misalnya untuk SOP Penyusunan Renstra, 

kegiatan akan menjabarkan proses dimulai sampai dengan dihasilkan sebuah output yaitu 

dokumen Renstra); Kolom 4, 5, 6  Diisi dengan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, 

waktu yang diperlukan serta output pada setiap kegiatan yang dilakukan. Tabel 5 dapat dibuat 

untuk mengidentifikasi beberapa alternatif yang diajukan oleh tim.  

Sebagai alternatif cara untuk mengidentifikasi kebutuhan SOP dapat dipergunakan cara 

identifikasi judul-judul SOP dengan melakukan analisis tugas dan fungsi yang dimiliki 

organisasi sesuai dengan peraturan pembentukan organisasi yang bersangkutan. Cara identifikasi 
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ini dilakukan berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut:  

 1. Bahwa setiap organisasi pemerintah dapat dipastikan selalu memiliki peraturan mengenai 

struktur organisasi dan tata kerja sebagai dasar pembagian struktur organisasi serta pembagian 

tugas dan fungsi organisasinya;  

2. Bahwa tugas dan fungsi organisasi pemerintah terbagi habis seiring dengan pembagian 

struktur organisasi dari tingkatan tertinggi sampai dengan tingkatan terendah;  

3. Bahwa setiap tugas (dan fungsi) struktur terendah dalam organisasi pemerintah dapat 

dipastikan mencerminkan fungsi dari tugas dan fungsi struktur tingkat atasnya sampai struktur 

yang paling tinggi. Atau dengan kata lain bahwa tugas (dan fungsi) yang ada di dalam struktur 

terendah merupakan operasionalisasi tugas (dan fungsi) seluruh tingkatan yang ada dalam 

struktur organisasi yang bersangkutan;  

4. Bahwa tugas dan fungsi organisasi pemerintah tercerminkan dari output final atau end product 

(keluaran akhir) yang dihasilkan oleh seluruh tingkatan struktur organisasi yang bersangkutan 

baik yang berupa barang/benda (dokumen) yang berdimensi produk maupun berupa 

jasa/kegiatan yang berdimensi proses; 

5. Bahwa judul-judul SOP dirumuskan berdasarkan output final yang didahului aspek kegiatan 

(aspek prosedur) secara keseluruhan (makro) maupun secara parsial (mikro), yaitu: saat awal 

(pra), pada saat (in) dan setelahnya (pasca);  

6. Bahwa setiap organisasi pemerintah memiliki fungsi operating core (fungsi utama), fungsi 

techno-structure (fungsi bantuan teknis) seperti pengawasan dan fungsi support staff (fungsi 

pendukung/kesekretariatan) sehingga judul-judul SOP AP sangat ditentukan jenis-jenis fungsi 

yang diemban oleh struktur organisasi yang bersangkutan dan sekaligus sebagai leading sector 



(unit inti) fungsi tersebut;  

7. Bahwa fungsi-fungsi struktur organisasi pemerintah yang sama akan memiliki SOP AP yang 

relatif sama dengan perbedaan hanya pada kolom pelaksana dan mutu baku serta identitas 

tertentu saja.  

Adapun langkah-langkah identifikasi SOP berdasarkan analisis tugas dan fungsi yang 

dimiliki organisasi pemerintah adalah sebagai berikut:  

1. Menganalisis Tugas dan Fungsi Organisasi Pemerintah Analisis tugas dan fungsi dilakukan 

dengan memerinci (mem-breakdown) tugas dan fungsi struktur organisasi terendah menjadi 

kegiatan yang operasional yang mencerminkan output sementaranya baik yang berdimensi 

produk maupun yang berdimensi proses;  

2. Mengidentifikasi output final (end-product) Identifikasi output final (end-product) dari output 

sementara yang dihasilkan struktur terendah organisasi pemerintah dengan melakukan 

penelusuran struktur yang menghasilkan output final tersebut;  

3. Mengidentifikasi aspek kegiatan dari output final (end-product) Identifikasi aspek kegiatan 

dari output final (end-product) dengan merumuskan aspek kegiatan keseluruhan (makro) dan 

aspek parsial (mikro) yang ada di awal (pra), pada saat (in) dan setelah (pasca) dari output final 

tersebut;  

4. Merumuskan judul SOP . Rumusan judul SOP dilakukan dengan menggabungkan aspek 

kegiatan dengan output final (end-product). Penggabungan aspek kegiatan secara keseluruhan 

(makro) dengan output final menjadi judul SOP makro dan penggabungan aspek parsial (mikro) 

menjadi judul SOP mikro;  



5. Mengindentifikasi seluruh judul SOP . Identifikasi seluruh SOP yang telah dihasilkan baik 

judul SOP makro dan mikro dengan mengelompokkan sesuai dengan tingkat struktur 

organisasinya. Keseluruhan judul SOP AP inilah merupakan kebutuhan riil SOP AP yang harus 

disusun.  

Untuk mempermudah identifikasi SOP dapat mempergunakan Formulir Identifikasi 

seperti pada Tabel 5.6.  

     Tabel 5.6 

Formulir Identifikasi SOP AP berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Sumber: 

Bagian 

Organisasi 

Pemerintah 

Kota 

Malang 

 

Keterangan:  

Kolom 1   Nomor diisi dengan nomor urut tugas (sebaiknya dengan Huruf Kapital). 

Kolom 2  Tugas diisi dengan Tugas berdasarkan Peraturan yang ada (sebaiknya diisi sesuai 

dengan peraturan  yang ada dengan diberi nomor angka Arab, misal: 1,2,3,…);  

Kolom 3  Fungsi diisi dengan Fungsi berdasarkan Peraturan yang ada (sebaiknya diisi sesuai 

dengan peraturan  yang ada dengan diberi nomor huruf abjad kecil, misal: a, b, c,…);  

No Tugas Fungsi Tugas Kegiatan Output Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 



Kolom 4   Uraian Tugas diisi dengan Uraian Tugas yang merupakan bagian dari Fungsi yang ada 

dengan diberi angka Arab berkurung satu misal: 1), 2), 3), … (Uraian tugas atau rincian tugas ini 

umumnya telah ada berdasarkan peraturan pimpinan instansi yang bersangkutan);  

Kolom 5   Kegiatan diisi dengan Nama Kegiatan yang merupakan perwujudan riil dari Uraian 

Tugas yang ada dengan diberi huruf kecil berkurung satu misal: a), b), c), …;  

Kolom 6  Output diisi dengan Output Final yang dihasilkan dari penelusuran end-product sesuai 

struktur organisasi dan diberi nomor angka arab dalam kurung, misal: (1), (2), (3), …;  

Kolom 7  Aspek Kegiatan diisi dengan Aspek kegiatan yang terkait dengan Output yang 

bersangkutan baik aspek keseluruhan (makro) maupun aspek parsial (mikro). Aspek ini biasanya 

berupa fungsi manajemen, misal: penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, publikasi, 

distribusi);  

5.3.2 Penulisan SOP  

Kegiatan penulisan SOP adalah pembuatan unsur prosedur SOP yang terdiri dari bagian 

flowchart dan identitas dengan menggunakan lima simbol dan format diagram alir bercabang 

(branching flowchart) yang telah dibahas pada BAB sebelumnya. Dalam menentukan SOP yang 

akan dibuat, terlebih dahulu diidentifikasi melalui tugas dan fungsi sebagaimana yang telah 

dijelaskan pada bagian penilaian kebutuhan. 

Hal yang penting dalam proses ini adalah bahwa aktivitas yang terdapat dalam organisasi 

saling terkait dengan proses dan prosedur yang akan distandarkan. 

5.3.3 Pengujian dan reviu SOP 

` Tahapan pengujian dan reviu dilakukan melalui dua cara, yaitu: (1) Simulasi, yaitu 



kegiatan menjalankan prosedur sesuai dengan SOP yang telah dibuat, tetapi tidak dengan 

pelaksana yang sebenarnya, melainkan oleh tim penyusun SOP untuk melihat apakah prosedur 

yang disusun telah memenuhi prinsip penyusunan SOP AP, dan; (2) Uji Coba, yaitu kegiatan 

percobaan untuk menjalankan prosedur sesuai dengan SOP yang telah dibuat dengan melibatkan 

pelaksana yang sebenarnya sehingga kendala-kendala yang kemungkinan ditemui pada tahapan 

penerapan nantinya, dapat dikenali terlebih dahulu. 

5.3.4 Pengesahan SOP  

Proses pengesahan merupakan tindakan pengambilan keputusan oleh pimpinan puncak. 

Proses pengesahan akan meliputi penelitian ulang oleh pimpinan puncak terhadap prosedur yang 

distandarkan. Namun demikian, pimpinan puncak, yang pada umumnya memiliki tingkat 

kesibukan yang padat, kadang kala tidak memiliki banyak waktu untuk meneliti secara seksama 

satu persatu prosedur yang telah dirumuskan oleh tim. Oleh karena itu, jika tim menyusun 

ringkasan eksekutif (executive summary), yang isinya secara garis besar telah diuraikan di atas, 

akan sangat membantu pimpinan puncak dalam memahami hasil rumusan sebelum melakukan 

pengesahan. 

5.3.5 Persiapan Penyusunan SOP  

Agar penyusunan SOP dapat dilakukan dengan baik, maka perlu dilakukan persiapan-

persiapan sebagai berikut: 

1. Membentuk tim dan kelengkapannya 

A. Pembentukan Tim yang terdiri : 

1) Tim yang melingkupi SOP organisasi secara keseluruhan (Tim Penyusun SOP 



Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah). 

2) Tim yang melingkupi unit-unit kerja pada berbagai level. 

Tim hendaknya diberikan kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, 

agar dapat melakukan inovasi prosedur sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan SOP. 

1) Tim Penyusun SOP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bertanggung jawab 

terhadap keseluruhan proses penyusunan SOP. Tim ini dibentuk dan bertanggung jawab 

kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah yang 

dalam hal ini adalah Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah. Tim Penyusun SOP 

Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah bertugas untuk melakukan penyusunan 

pedoman, penyusunan program kerja dan sosialisasi kebijakan, melaksanakan kegiatan 

asistensi dan fasilitas, serta melakukan koordinasi penyusunan SOP bagi seluruh 

satuan/unit organisasi yang ada di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. 

2) Tim Penyusun SOP Unit Kerja Mandiri 

Tim Penyusun SOP Unit Kerja Mandiri baik yang ada di tingkat Pusat maupun di 

tingkat daerah bertanggung jawab terhadap proses penyusunan SOP di unit kerja masing-

masing. Tim ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Mandiri yang 

bersangkutan. Tim Penyusun SOP Unit Kerja Mandiri bertugas untuk melakukan 

sosialisasi kebijakan, melaksanakan kegiatan asistensi dan fasilitas, melakukan 

koordinasi penyusunan SOP satuan/unit organisasi. 

B. Dalam pembentukan kedua Tim di atas, dapat dilibatkan beberapa unsur: 

1) Internal 



Anggota tim dapat diambil dari unit yang memiliki tugas yang berkaitan dengan 

peningkatan kapasitas internal manajemen. 

2) Independen (Konsultan) 

Anggota tim dapat diambil dari unit eksternal organisasi (konsultan). 

3) Gabungan 

Gabungan kedua model tim tersebut merupakan model tim yang ideal. 

C. Tugas tim antara lain: 

a) melakukan identifikasi kebutuhan; 

b) mengumpulkan data; 

c) melakukan analisis prosedur; 

d) melakukan pengembangan; 

e) melakukan uji coba; 

f) melakukan sosialisasi; 

g) mengawal penerapan; 

h) memonitor dan melakukan evaluasi; 

i) melakukan penyempurnaan-penyempurnaan; 

j) menyajikan hasil-hasil pengembangan mereka kepada 

pimpinan. 

1. Kelengkapan Tim 



A. Hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk tim: 

a. Tim harus dilengkapi dengan kewenangan dan tanggung jawab; 

b. Keanggotaan tim sebaiknya dibatasi, agar pengelolaan terhadap rentang  

kendali (span of control) dapat dilakukan dengan baik; 

c. Tim harus dilengkapi dengan struktur yang jelas, tidak terlalu banyak hirarki, dan lebih 

bersifat fungsional sehingga dapat dibagi ke dalam sub-sub tim tertentu yang menangani 

aspek prosedur tertentu; 

d. Tim sebaiknya merumuskan dahulu apa misi, tujuan, dan sasaran tim serta berapa 

banyak waktu dan sumber-sumber lain yang diperlukan untuk pengembangan SOP; 

e. Tugas tim meliputi aspek substansi SOP dan aspek administratif.; 

f. Tim pengembangan SOP sangat tergantung dari sumber-sumber apa yang dapat mereka 

peroleh dalam rangka pengembangan SOP tersebut. 

     B. Kelengkapan tim lainnya meliputi: 

a. Pedoman bagi tim dalam melaksanakan tugasnya, yang berisi deskripsi mengenai 

uraian tugas dan kewenangan dan mekanisme kerja tim; 

b. Fasilitas yang dibutuhkan tim, yaitu agar tim dapat bekerja dengan baik, seperti: 

pembiayaan, sarana dan prasarana, dan kebutuhan lainnya; 

c. Komitmen pimpinan untuk mendukung kerja tim; 

d. Memberikan pelatihan bagi anggota tim; 

e. Memastikan bahwa seluruh unit mengetahui upaya pimpinan untuk melakukan 



perubahan terhadap prosedur. 

5.4 Manfaat Standar Operasional Prosedur 

Manfaat SOP dalam lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi meliputi: 

1. Sebagai standarisasi 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 tanggung jawab 

individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan. 

4. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi 

manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam proses pelaksanaan 

tugas sehari-hari. 

5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas. 

6. Menciptakan ukuran standar kinerja pegawai dalam memperbaiki kinerja serta 

membantu mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan. 

7. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berlangsung dalam berbagai situasi. 

8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan 

prosedur. 

9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya. 



10.Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pegawai. 

11.Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya. 

12.Sebagai instrumen yang dapat melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum 

karena tuduhan melakukan penyimpangan. 

13.Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi. 

14.Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan 

pelayanan. 

15.Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar 

pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan. 

 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Pada Bab V telah diuraikan hasil pembahasan mengenai Identifikasi SOP di Pemerintahan 

Kota Malang. Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran dari peneliti  

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Identifikasi kebutuhan pembuatan SOP di 

Pemerintahan Kota Malang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Identifikasi kebutuhan pembuatan Standard Operational Prosedur (SOP) Organisasi 

Perangkat Daerah pemerintah Kota Malang belum terprogram secara baik dan masih 

terdapat bagian yang memiliki kelemahan dan diperlukan penambahan di dalamnya. 

Kelemahan dan kekurangan dari pembuatan kebutuhan SOP seperti: (1) dokumen yang 

tidak bernomor urut; (2) perangkapan tugas; (3) kurangnya pengamanan aset; (4) sistem 

yang kurang efektif. 

2. Para pegawai/staff di Pemerintah Kota Malang mempunyai etos kerja yang sangat baik, 

namun kurang begitu detail untuk merumuskan suatu pembuatan Standard Operational 

Prosedur (SOP).  

 

 

 

 

 



6.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu dikemukakan beberapa saran diantaranya : 

1.  Usulan perbaikan pada flowchart, dokumen, dan rancangan Standar Operational 

Prosedur dalam rangka meningkatkan pengendalian internal organisasi..  

2. Kinerja pemangku kebijakan yaitu Pemerintah Kota Malang  harus lebih ditingkatkan 

lagi supaya dapat memberikan inovasi-inovasi terhadap kemajuan Kota Malang. 

3. Koordinasi antar para pihak lebih disolidkan lagi 
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