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A. Tujuan : 

Tujuan Standard Operational and Prosedure (SOP) pengurusan surat keluar 

adalah agar terdapat proses dan prosedur yang baku mengenai penanganan 

surat-surat dinas yang keluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

ditangani secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam penjabarannya tujuan 

tersebut : 

- Tertibnya mekanisme pelayanan yang diberikan bagian Tata Usaha. 

- Meningkatkan kecepatan layanan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. 

- Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam proses 

pelayanan surat dan arsip. 

- Terkoordinasinya unit-unit yang berhubungan dengan proses surat-

menyurat. 

- Menjamin terpenuhinya buku mutu pelayanan terhadap pihak yang 

membutuhkan layanan pengurusan surat keluar  agar terdapat kesesuaian 

dalam penanganan surat-surat dinas yang keluar sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dan bisa ditangani secara efektif dan tepat sasaran. 

 

B. Ruang Lingkup : 

Ruang lingkup meliputi semua surat-surat yang keluar dari instansi lain dan 

internal : unit kerja/fakultas dilingkungan Universitas Brawijaya, serta dari  

perorangan (prive), baik yang bersifat dinas maupun pribadi yang ditujukan 

kepada pimpinan atau staf yang ada dilingkungan Universitas Brawijaya. 

 

C. Definisi : 

- Surat : adalah pernyataan tertulis yang digunakan sebagai sarana 

komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. 

- Surat Keluar  : adalah semua surat-surat dinas yang dikeluarkan oleh 

pimpinan,  dalam hal ini adalah Rektor, Pembantu Rektor dan 

Kepala Biro dilingkungan Universitas Brawijaya  yang 

ditujukan kepada internal : unit kerja/fakultas dilingkungan 

Universitas Brawijaya; eksternal : instansi pemerintah maupun 

swasta;  serta perorangan (prive). 
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D. Garis Besar Prosedur : 

• Pengolah : Memberi disposisi pada surat masuk apakah harus dijawab atau tidak. 

Apabila perlu dijawab,  lembar  disposisi  diserahkan kepada Bagian Pelaksana 

(pimpinan yang lebih rendah satu tingkat di bawahnya dan seterusnya sampai 

pada pelaksana misalnya bagian atau kepala sub bagian yang sesuai dengan 

bidang tugasnya) setelah membaca/memahami maksud dan tujuan dari surat 

masuk. 

• Bagian Pelaksana : mengetik konsep surat balasan sesuai dengan maksud dan 

tujuannya, meminta tanda tangan dan membuat Kartu Kendali Surat Keluar. 

Dalam hal tertentu pengetikan surat masih dalam berbentuk konsep, sifatnya 

hanya memudahkan pimpinan dalam membacanya. Setelah konsep tersebut 

disetujui oleh pimpinan yang berwenang pimpinan akan membubuhkan paraf 

dengan pengertian konsep bisa diketik kembali dalam bentuk surat jadi. 

• Bagian Pelaksana : meneliti dan memeriksa kembali apakah sudah benar,  

kemudian menyerahkan kepada Bag. Agendaris.kirim kepada pimpinan, 

• Bagian Agendaris : memberi Nomor Surat, tanggal dan Cap Dinas, memberi 

amplop dan menuliskan alamat yang dituju, mencatat dalam Buku Agenda Surat 

Keluar, kemudian menyerahkan kepada Bag. Pengirim Surat. 

• Bagian Pengirim Surat : mencatat dalam ekspidisi kemudian mengirim surat 

keluar sesuai alamat yang dituju. Pengiriman surat keluar adalah kegiatan 

mengirimkan surat kepada alamat yang dituju baik melalui jasa pengiriman, 

fakultas maupun langsung ke rumah/alamat tujuan. 
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E. Bagan Alir Surat Keluar 

 

 
 

 
 

  

  Pengolah 

 

 

 

Bag. Pelaksana 

 

 

 

 

Bag. Pelaksana 

 

 

Bag. Agendaris 

 

 

Bag. Pengiriman 

                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memberi disposisi pada 
kendali surat masuk bila 

harus dibalas. 
Memerintahkan mengonsep 

surat bila baru. (5 menit) 

Mengetik konsep, meminta 
paraf, sampai menjadi surat 

jadi.( 20 menit ) 
 

Meneliti surat jadi, meminta 
tanda tangan dan membuat 

kartu kendali (5 menit) 
 

Disposisi Surat 
masuk atau 

perintah membuat 
surat baru 

Konsep Surat 
Keluar 

Memberi Cap Dinas, 
tanggal, nomor surat, 
member amplop, dan 

menyerahkan kepada bag. 
Expedisi (5 menit) 

 

Mencatat dalam buku 

expedisi dan 

mendistribusikan Surat 

Masuk Kepengolah (5 menit) 

 

Konsep Surat 
Keluar 

Konsep Surat 
Keluar 

Buku 
Ekspedisi / 

Bukti 
Pengiriman 

Mulai 

Selesai 
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F. Referensi : 

Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata 
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