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1. TUJUAN 
 Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat bertujuan untuk membakukan proses 
dan prosedur mengenai penanganan surat-surat masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan ditangani secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Lebih lanjut tujuan dari SOP adalah 
sebagai berikut. 
1.1. Memberikan mekanisme pelayanan yang tertib dan tercatat dengan baik. 
1.2. Membentuk koordinasi yang baik antara unit kerja dan personil yang terlibat dalam 

proses pelayanan surat dan arsip. 
1.3. Membentuk koordinasi yang baik antara unit-unit yang berhubungan dengan proses 

surat-menyurat. 
1.4. Menjamin terpenuhinya mutu pelayanan terhadap pihak yang membutuhkan layanan 

pengurusan surat masuk sesuai ketentuan dan bisa menangani secara efektif, efisien, dan 
tepat sasaran. 

 
2. RUANG LINGKUP 
 SOP ini mencakup seluruh semua surat-surat yang masuk ke Grup Riset Computer 
Vision baik dari eskternal, misalnya instansi lain ataupun internal, misalnya di lingkungan 
Brawijaya, serta dari perorangan (prive). Surat yang masuk dapat bersifat dinas maupun 
pribadi yang ditujukan kepada pimpinan atau staf yang ada di lingkungan Universitas 
Brawijaya. 
 
3. DEFINISI 
3.1 Surat adalah pernyataan tertulis yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk 

menyampaikan informasi kepada pihak lain. 
3.2 Surat masuk adalah semua surat-surat yang masuk dari instansi lain, unit-unit kerja lain 

di luar Grup Riset Computer Vision yang bersifat dinas atau pribadi yang ditujukan ke 
Ketua Grup Riset ataupun anggota Grup Riset Computer Vision. 

 
4. REFERENSI 
 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 42 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan 
di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. 
 
5. PROSEDUR DAN MEKANISME 
5.1 Sekretaris/Staf Administrasi Grup Riset/Anggota Grup Riset menerima surat keluar dan 

menandatangani tanda terima pengiriman surat dan mengisi surat masuk. Semua surat yang 
masuk dicatat dalam agenda. Pencatatan dilakukan untuk menghindari kontrol terhadap 
surat masuk. 
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5.2 Sekretaris/Staf Administrasi Grup Riset menyortir dan memisahkan surat masuk. 
Pemisahan dilakukan untuk menyortir mana yang surat dinas mana yang surat pribadi. 
Surat dinas akan diproses lebih lanjut sedangkan surat pribadi akan langsung 
ditujukan/diserahkan kepada yang bersangkutan. 

5.3 Sekretaris/Staf Administrasi Grup Riset membuka dan membaca surat dinas yang masuk. 
Sekretaris memahami maksud dan tujuan surat, sehingga dalam pengarah surat bisa tepat 
pada pimpinan. 

 
DIAGRAM ALIR MANUAL PROSEDUR PENERIMAAN SURAT MASUK 
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