
 

 

PEDOMAN MEMBUAT FLOWCHART 
Dalam Rangka Penyusunan Manual 

 
Tujuan membuat flowchat adalah menggambarkan suatu tahapan prosedur/proses/tahapan 
dengan menggunakan simbol-simbol standar secara sederhana, terurai, rapi dan jelas (bukan 
menambah “bingung” bagi si pembaca). Ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan bagi 
Tim Penyusun SPM yaitu: 

1. Tahapan kegiatan dimulai (start) dan berakhir (finish) harus ditentukan secara jelas. 

2. Flowchart dapat digambarkan dari halaman atas ke bawah dan atau dari kiri kekanan. 
3. Kegiatan yang digambarkan harus dapat dimengerti oleh pembacanya. 
4. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. 
5. Gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. 

Simbol Nama Simbol Makna/Arti 
 Terminal Point Awal/Akhir flowchart 

 Input-output  menyatakan proses input dan output data tanpa 
tergantung dengan jenis peralatannya 

 Process Menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam 
suatu prosedur 

 Manual Operation menunjukkan pengolahan yang  tidak dilakukan 
oleh komputer 

 
Decision untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa   

kemungkinan jawaban/aksi/keputusan 

 
Document menyatakan input berasal dari dokumen dalam 

bentuk kertas atau output dicetak ke kertas 

 
Multi Document Sama seperti dokumen namun menampung banyak 

dokumen 

 
punched card Symbol yang menyatakan input berasal dari kartu 

atau output ditulis ke kartu 

 
Anak panah jalannya alur kerja dari proses ke proses yang 

lainnya 

 On page connector Menyatakan sambungan dari proses ke proses 
lainnya dalam halaman yang sama 

 Off page connector Menyatakan sambungan dari proses ke proses 
lainnya dalam halaman yang berbeda 

 Stored data menyatakan input berasal dari disk atau output 
disimpan ke disk 



 

 

 display menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu 
layar, plotter, printer, dan sebagainya) 

 
penjelasan 

Digunakan untuk komentar tambahan atau catatan 
penjelasan untuk memperjelas langkah-langkah 
flowchart. Garis vertikal dan garis putus-putus 
dapat ditempatkan di sisi kanan atau kiri 

 
 
 

FORMAT MATRIK FLOWCHART : penetapan standar kompetensi lulusan 
 

 
KEGIATAN 

 
No 

Unit Kerja 
INPUT  

(Dokumen, Sumber Daya yang 
diperlukan berupa SDM, Biaya, 

Sarana & Prasarana, dll) 

 
WAKTU 

(menit/Jam/
Hari/minggu

) 
 

Dekan  
 

Tim 
penyusun  

Dekan mbtuk 
tim penyusun 
st 

 

1.  

 

  SK tim penyusun 1 hari 

Tim 
Mengundang 
pakar 

 

2.   

 
 Undangan untuk tiim pakar 1 hari 

Tim 
merumuskan 
draft st 

 

3.   
 

 Draft standar  7 hari 

Tim 
melaksanaka
n workshop/ 
FGD 

 

4.  

 

  
Undangan peserta, notulen 

hasil workshop 7 hari 

Tim 
menyerahka
n Draft ke 
dekan 

 

5.  

 
 
 
   Draft st final 1 hari 

Dekan memeriksa 
draft d memberkan 
masukan 

 

6.  

 

  Hasiil pertimbangan dekan 3 hari 



 

 

Tim merevisi 

 
7.    

 Hasil revisi final 7 hari 

Dekan mengesahkan 
draft st menjadi 
standar 

 

8.     Pengesahan dekan  1 hari 

 


