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STANDART OPERATING PROCEDURES (SOP) ADMINISTRASI 
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NURUL JADID 
 

Administrasi dan dokumentasi bukti merupakan salah satu bentuk pokok dalam mewujudkan tata kelola 

institusi/lembaga/unit kerja yang baik.  Bukti adalah sumber informasi yang dapat menjelaskan mengenai 

suatu kejadian atau kegiatan, administrasi dan dokumentasi bukti wajib untuk dilakukan sehingga sumber 

informasi tersebut terpelihara sebagai jejak rekan dari aktifitas secara lengkap kegiatan lembaga. Oleh 

karena itu instrumen untuk mewujudkan tatakelola, administrasi dan dokumentassi tersebut harus 

ditunjang Standart Operating Procedures (SOP) yang memadai. Adapun SOP administrasi dan 

dokumentasi khusus LPPM Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid terdiri dari : 

1. Ketentuan Administrasi Surat Masuk 

2. Prosedur Administrasi Surat Masuk 

3. Ketentuan Administrasi Surat Keluar 

4. Prosedur Administrasi Surat Keluar 

5. Ketentuan Administrasi Jurnal dan Buku Dari Lingkungan STTNJ 

6. Prosedur Administrasi Jurnal dan Buku Dari Lingkungan STTNJ 

7. Ketentuan Jurnal dan Buku dari Luar Lingkungan STTNJ 

8. Prosedur Administrasi Jurnal dan Buku dari Luar  Lingkungan STTNJ 

9. Ketentuan Administrasi Proposal Penelitian dan PPM 

10. Prosedur Administrasi Proposal Penelitian dan PPM 

11. Ketentuan Administrasi Laporan Penelitian dan Hasil PPM 

12. Prosedur Administrasi Laporan Penelitian  dan Hasil PPM 

 

1. Ketentuan  Adminstrasi Surat Masuk 

Ketua/Sekretaris LPPM wajib melaksanakan administrasi surat masuk dengan mencatatnya ke buku 

agenda surat masuk (Buku Agenda Surat masuk memuat : No Urut, Tanggal, Bulan, Tahun, No Surat, 

Pengirim, Isi Surat, Keterangan) 

a. Sekretaris LPPM wajib melampirkan form disposisi jika surat masuk tersebut sifatya 

kedinasan dan perlu diketahui oleh ketua, LPPM, sekretaris, kampus dan Ketua STTNJ 

sebagai fungsi kontrol dan koordinasi. 

b. Ketua atau pihak termaksud dalam surat wajib menindaklanjuti hasil disposisi (bila sifatnya 

harus ditindaklanjuti). 

c. Surat masuk wajib didokumentasikan secara baik dalam tempat penyimpanan dokumen surat 

masuk tersendiri. 
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d. Dalam tempat penyimpanan dokumen surat masuk diberi pembatas berdasarkan nama bulan 

terjadinya surat masuk. 

Contoh format tabel Agenda Surat Masuk (ASM) 

No 
Tanggal, 

Bulan, tahun 
surat masuk 

No. Surat 
Pengirim 

Surat 
Isi Keterangan 

      

      

 

2. Prosedure Administrasi Surat Masuk 

Prosedur pokok yang harus dilakukan dalam membuat administrasi dan dokumentasi surat masuk 

adalah sebagai berikut : 

a. Surat masuk diadministrasikan oleh Sekretaris LPPM dengan mencatatnya ke buku agenda 

surat masuk. 

b. Setelah dicatat ke dalam buku agenda surat masuk kemudian dilampiri formulir disposisi. 

c. Surat yang sudah dilampiri form disposisi diserahkan ke ketua LPPM, Sekretaris LPPM, 

Kampus Penelitian, Kampus Pengabdian, dan Ketua untuk dilakukan disposisi. 

d. Ketua atau pihak termaksud dalam surat menindaklanjuti hasil disposisi (bila sifatnya harus 

ditindak lanjuti). 

e. Selanjutnya Sekretaris LPPM mendokumentasikan secara baik dalam tempat penyimpanan 

dokumen surat masuk diberi pembatas berdasarkan nama bulan terjadinya surat masuk. 

 

Gambar 1: Flowchart Prosedur Admnistrasi Surat Masuk 



3 
 

3. Ketentuan Administrasi Surat Keluar 

a. Surat keluar dibuat oleh Sekretaris LPPM atas dasar inisiatif sendiri atau berdasarkan intruksi 

Ketua LPPM rangkap 3 (asli ketujuan, rangkap ke dua untuk tembusan yang sifatnya laporan, 

rangkap ketiga sifatnya laporan/arsip). 

b. Surat yang isi, sifatnya antara lembaga yang berhak menandatangani adalah ketua LPPM. 

c. Surat yang akan dibuat dikonsultasikan dulu kepada yang akan melakukan otorisasi 

d. Surat yang akan ditandatangani harus diparaf sebagai salah satu fungsi koordinasi. 

e. Surat keluar wajib diadministrasikan dalam buku agenda surat keluar (Buku Agenda Surat 

Keluar memuat : no urut, tanggal, bulan, tahun surat keluar, no surat, pihak yang dituju, isi 

surat, keterangan) 

f. Surat keluar yang ditandatangani oleh ketua LPPM atau sekretaris atas nama ketua LPPM 

dibuat rangkap 3, tembusanya kepada Ketua STT NJ sebagai laporan dan arsip. 

g. Surat keluar wajib didokumentasikan secara baik dokumen surat keluar secara tersendiri. 

h. Dalam tempat penyimpanan dokumen surat keluar diberi pembatas berdasarkan nama bulan 

dibuatnya surat keluar. 

Contoh format tabel Agenda Surat Keluar (ASK) 

No 
Tanggal, 

Bulan, tahun 
surat keluar 

No. Surat Tujuan Isi Keterangan 

      

      

 

4. Prosedure Administrasi Surat Keluar 

Prosedur pokok yang harus dilakukan dalam membuat administrasi dan dokumentasi surat keluar 

adalah sebagai berikut : 

a. Surat keluar dibuat oleh Sekretaris LPPM atas dasar inisiatif sendiri atau berdasarkan intruksi 

Ketua LPPM rangkap 3 (asli ketujuan, rangkap ke dua untuk tembusan yang sifatnya laporan, 

rangkap ketiga sifatnya laporan/arsip). 

b. Surat yang isi, sifatnya antara lembaga yang berhak menandatangani adalah ketua LPPM. 

c. Surat yang akan dibuat dikonsultasikan dulu kepada yang akan melakukan otorisasi 

d. Surat yang akan ditandatangani harus diparaf sebagai salah satu fungsi koordinasi. 

e. Surat keluar wajib diadministrasikan dalam buku agenda surat keluar (Buku Agenda Surat 

Keluar memuat : no urut, tanggal, bulan, tahun surat keluar, no surat, pihak yang dituju, isi 

surat, keterangan) 
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f. Surat keluar yang ditandatangani oleh ketua LPPM atau sekretaris atas nama ketua LPPM 

dibuat rangkap 3, tembusanya kepada Ketua STT NJ sebagai laporan dan arsip. 

g. Surat keluar wajib didokumentasikan secara baik dokumen surat keluar secara tersendiri. 

h. Dalam tempat penyimpanan dokumen surat keluar diberi pembatas berdasarkan nama bulan 

dibuatnya surat keluar. 

 

Gambar 2: Flowchart Prosedur Admnistrasi Surat Keluar 

5. Ketentuan Administrasi Jurnal dan Buku Dari Lingkungan STT 

a. Sekretaris wajib mengadministrasikan penerbitan jurnal atau buku yang berasal dari internal ke 

dalam catatan jurnal internal khusus untuk jurnal, sedangkan untuk buku dicatat kedalam buku 

internal (catatan tersebut memuat No Urut nama jurnal/buku, No. ISSN/ISBN, unit kerja, 

volume/nomor, edisi terbit, tahun dan keterangan). 



5 
 

b. jurnal atau buku tersebut didokumentasikan oleh LPPM maksimal 3 jurnal/buku. 

c. Jurnal/buku tersebut disimpan dengan urutan volume dan tahun terbit pada rak yang sudah 

dikodefikasi sesuai unit kerja sumber jurnal/buku (TI = Teknik Informastika dan TE = Teknik 

Elektro) bila  ada tambahan jurusan bisa disesuaikan. 

d. Jurnal/buku tersebut harus direkap dalam sebuah tabel rekapitulasi jurnal/buku berdasarkan 

kodefikasi pada poin C kemudian dibuat data base. 

 

Contoh format buku catatan jurnal dari pihak internal 

NO 
NAMA 

JURNAL 
NAMA 

PENULIS 
ISSN 

UNIT 
KERJA 

VOLUME/ 
NOMOR 

TAHUN/ 
PENERBIT 

KET 

        

        

 

Contoh format buku catatan buku dari pihak internal 

NO 
JUDUL 
BUKU 

NAMA 
PENULIS 

ISBN 
UNIT 

KERJA 
EDISI 

TAHUN/ 
PENERBIT 

KET 

        

        

 

6. Prosedur Administrasi Jurnal dan Buku Dari Lingkungan STT 

Administrasi dan dokumentasi jurnal dan buku yang diterbitkan dilingkungan Sekolah Tinggi 

Teknologi Nurul Jadid atau buku hasil karya tulis dosen Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid harus 

diadministrasikan dan didokumenasikan secara baik. Prosedur administrasi dan dokumentasi 

jurnal/buku ini sebagai berikut :  
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Gambar 3: Flowchart Prosedur Admnistrasi Jurnal dan buku lingkunagn STT 

7. Ketentuan Administrasi Jurnal dan Buku Dari Luar Lingkungan STT 

a. Sekretaris wajib mengadministrasikan penerbitan jurnal atau buku yang berasal dari luar STT 

NJ ke dalam catatan jurnal internal khusus untuk jurnal, sedangkan untuk buku dicatat 

kedalam buku eksternal (catatan tersebut memuat No Urut nama jurnal/buku, No. 

ISSN/ISBN, unit kerja, volum/nomor, edisi terbit, tahun dan keterangan). 

b. jurnal atau buku tersebut didokumentasikan oleh LPPM minimal 1 jurnal/buku, jika 

eksemplarnya banyak maka disampaikan ke perpustakaan STT NJ 

c. Jurnal/buku tersebut disimpan dengan urutan volume dan tahun terbit pada rak yang sudah 

dikodefikasi sesuai rumpun keilmuan. 

d. Jurnal/buku tersebut harus direkap dalam sebuah table rekapitulasi jurnal/buku berdasarkan 

kodefikasi pada poin C kemudian dibuat data base. 

 

Contoh format buku catatan jurnal dari pihak eksternal 

NO 
NAMA 

JURNAL 
NAMA 

PENULIS 
ISSN 

UNIT 
KERJA 

VOLUME/ 
NOMOR 

TAHUN/ 
PENERBIT 

KET 
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Contoh format buku catatan buku dari pihak eksternal 

NO 
JUDUL 
BUKU 

NAMA 
PENULIS 

ISBN 
UNIT 

KERJA 
EDISI 

TAHUN/ 
PENERBIT 

KET 

        

        

 

8. Prosedur Administrasi Jurnal dan Buku Dari Luar Lingkungan STT 

Administrasi dan dokumentasi jurnal dan buku yang diterbitkan dari luar dilingkungan Sekolah Tinggi 

Teknologi Nurul Jadid atau buku yang diberikan ke LPPM harus diadministrasikan dan 

didokumenasikan secara baik. Prosedur administrasi dan dokumentasi jurnal/buku ini sebagai berikut : 

a.  Sekretaris wajib mengadministrasikan penerbitan jurnal atau buku yang berasal dari luar 

STT NJ ke dalam catatan jurnal internal khusus untuk jurnal, sedangkan untuk buku dicatat 

kedalam buku eksternal (catatan tersebut memuat No Urut nama jurnal/buku, No. 

ISSN/ISBN, unit kerja, volum/nomor, edisi terbit, tahun dan keterangan). 

b. Sekretaris administrasi LPPM mendokumentasikan jurnal/buku tersebut seesuai urutan 

volume dan tahun terbit pada rak yang sudah dikodefikasi sesuai keilmuan 

c. Sekertaris administrasi LPPM harus melakukan updating catatan jurnal.buku tersebut setiap 

buku/jurnal tersebut masuk dalam table rekapitulasi jurnal/buku berdasarkan kodefikasi, 

kemudian dibuat data base. 

 

Gambar 4: Flowchart Prosedur Admnistrasi Jurnal dan buku lingkunagn STT 
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9. Ketentuan Administarasi Proposal Penelitian dan PPM 

a. Proposal Penelitian dan PPM yang diajukan ke LPPM wajib disertai surat pengantar dari pimpinan 

Unit 

b. Proposal yang diajukan ke LPPM rangkap 3 

c. Ketua/sekretaris LPPM wajib melakukan desk evaluasi 

d. Ketua/sekretaris LPPM wajib mengadministrasikan proposal penelitian dan PPM secara memadai 

kedalam buku proposal penelitian dan hasil PPM 

e. Ketua/sekretaris wajib membuat rekapitulasi proposal penelitian dan PPM setiap satu 

semester/tahun. 

f. Ketua/sekretaris wajib menindaklanjuti proposal yang diterima sesuai ketentuan. 

g. Ketua/sekretaris wajib mendokumentasikan proposal/hasil sesuai kodefikasi dan ketentuan 

berlaku. 

 

 

Contoh format buku proposal penelitian dan hasil PPM 

NO 

TANGGAL 

MASUK 

PROPOSAL 

JUDUL 

PROPOSAL 

NAMA 

PENGUSUL 

UNIT 

KERJA 

REALISASI 

DANA 

TANGGAL 

MASUK 
KET 

        

        

        

 

Contoh format rekapitulasi pengajuan Proposal Penelitian dan PPM Per Semester 

REKAPITULASI PROPOSAL PENELITIAN DAN PPM 

SEMESTER ……..  TAHUN ………. 

LPPM SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NURUL JADID 

NO 
NAMA 

PENGUSUL 

JUDUL/ TEMA 

PROPOSAL 
UNIT KERJA KET 
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Contoh format rekapitulasi laporan hasil Proposal Penelitian dan PPM Per Semester 

REKAPITULASI PROPOSAL HASIL PENELITIAN DAN PPM 

SEMESTER ……..  TAHUN ………. 

LPPM SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NURUL JADID 

NO 
NAMA 

PENGUSUL 

JUDUL/ TEMA 

PROPOSAL 

UNIT 

KERJA 

REALISASI 

DANA 
KET 

      

      

      

 

10.   Prosedur Administarasi Proposal Penelitian dan PPM 

a. Ketua/sekretaris LPPM menerima proposal penelitian dan PPM rangkap 3 dari pengusul secara 

lengkap disertai surat pengantar dari pimpinan unit kerja 

b. Proposal yang diterima tersebut diverifikasi kelengkapan dan kesesuaian denga ketentuan (desk 

evaluasi), jika sesuai maka dicatat ke dalam buku proposal penelitian dan PPM 

c. Jika tidak maka proposal tersebut dikembalikan ke pihak pengusul 

d. Ketua/sekretaris LPPM menindaklanjuti proposal tersebut dan melakuakan dokumentasi 
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Gambar 5: Flowchart Prosedur Admnistrasi Proposal Penelitian dan PPM 

 

11.  Ketentunan Administrasi Laporan Hasil Penelitian dan PPM 

a. Laporan penelitian dan PPM terdiri dari 1 eksemplar laporan utuh/lengkap dan 1 CD yang berisi 

laporan penelitian dan PPM secara lengkap termasuk dokumentasi 

b. Ketua/sekretaris LPPM wajib melakukan desk evaluasi  

c. Ketua/sekretaris LPPM wajib mengadministrasikan laporan hasil penelitian dan PPM secara 

memadai ke dalam buku proposal dan hasil PPM 

d. Ketua/sekretaris LPPM wajib membuat rekapitulasi laporan hasil penelitian dan PPM setiap 

semester/tahun 

e. Ketua/sekretaris LPPM wajib mendokumentasikan laporan hasil penelitian dan PPM sesuai 

kodefikasi dan ketentuan berlaku 
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12.  Prosedur Administrasi Laporan Hasil Penelitian dan PPM 

a. Ketua/sekretaris LPPM menerima laporan hasil penelitian dan PPM secara lengkap (laporan 

penelitian dan CD/soft copy laporan hasil) 

b. Laporan hasil penelitian dan PPM tersebut diverifikasi kelengkapan dan kesesuaian dengan 

ketentuan (desk evaluasi), jika hasil sesuai makan dicatat ke dalam buku proposal dan hasil 

penelitian. 

c. Jika tidak sesuai maka laporan hasil penelitian dan PPM tersebut dikembalikan ke pihak pelaksana 

penelitian dan PPM. 

d. Ketua/sekretaris LPPM mengadministrasikan dokumentasi hasil penelitan dan PPM, artikel dan 

CD sesuai ketentuan yang berlaku 

 

               Gambar 6: Flowchart Prosedur Admnistrasi Laporan  Hasil Penelitian dan PPM 

 


